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Warszawa zabierając głos w jakiejkolwiek sprawie, przemawiać musi jak stolica – pod tym co mówi,
pulsować musi to co najnowsze, najmniej odgadnione, najbardziej przyszłościowe...

JANUSZ KORCZAK

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020
I.

Wprowadzenie

Program rozwoju edukacji w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym
cele i sposoby rozwoju warszawskiej edukacji w najbliższych siedmiu latach. Perspektywa roku 2020
jest wspólna dla kluczowych dokumentów strategicznych Polski, Unii Europejskiej i Warszawy
odnoszących się do głównych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego, takich jak Strategia Rozwoju
Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia Europa 2020, Strategia
rozwoju m.st. Warszawy, Społeczna Strategia Warszawy. Jest to także okres obowiązywania
kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Spójne planowanie strategiczne umożliwi
zrównoważony rozwój w najważniejszych sferach życia społecznego i ekonomicznego, w których
edukacja odgrywać będzie pierwszoplanową rolę.
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 wskazuje cele, obszary i kierunki
działań, które będą realizowane w opracowanych programach operacyjnych i projektach oraz
odzwierciedlane w przyjmowanych co roku priorytetach edukacyjnych. Zagadnienia poruszane
w niniejszym

dokumencie

korespondują

z programami

strategicznymi

Społecznej

Strategii

Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2020. Są to w
szczególności: Program „Rodzina” na lata 2010-2020, Warszawski program działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2010-2020, Innowacyjna Warszawa, Miasto kultury i obywateli. Program
rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia.
Na rozwój edukacji w Warszawie w najbliższych latach patrzymy w sposób integralny,
przyjmując koncepcję uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez
uczniów, studentów, czynnych zawodowo, aż po emerytów; jak też uczenia się w różny sposób –
formalny, pozaformalny, nieformalny. W naszym polu widzenia są zarówno dziesiątki tysięcy
najmłodszych warszawiaków w przedszkolach, ponad 200 tysięcy uczniów warszawskich szkół, blisko
300 tysięcy studentów w warszawskich uczelniach, dziesiątki tysięcy uczących się pracowników, osób
poszukujących pracy, pasjonatów zgromadzonych w organizacjach pozarządowych, coraz liczniejsze
grupy emerytów uczących się dla przyjemności. Takie podejście wymaga współpracy wielu jednostek
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organizacyjnych warszawskiego samorządu, partnerów społecznych, instytucji nauki, rynku pracy,
przedsiębiorców. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest kontynuacją
Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012.

Opracowując Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 opieraliśmy się na
materiale diagnostycznym, w którym szczególne znaczenie posiadają opracowywane od 2009 roku
dokumenty - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w kolejnych latach szkolnych,
stanowiące coroczne publiczne sprawozdania z realizacji Polityki edukacyjnej w Warszawie.
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II.

Ramy

prawne

Programu.

Odniesienie

do

dokumentów strategicznych
Rola Warszawy, jako regionalnego i krajowego centrum edukacji, innowacji i rozwoju, jak też
istotnego ośrodka europejskiego wymaga spójnej, odważnej i strategicznie ukierunkowanej polityki
edukacyjnej. Perspektywa Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 pokrywa się
z horyzontem realizacji warszawskich, krajowych i europejskich programów strategicznych, które, ze
względu na czas ich obowiązywania, określane są jako „średniookresowe”. Analiza tych dokumentów
pozwala na uwzględnienie

rekomendacji odnoszących się do obszarów oddziaływania ważnych

z punktu widzenia warszawskiej edukacji.

II.1. Dokumenty europejskie

Można wskazać najważniejsze europejskie dokumenty strategiczne, które odnoszą się do
edukacji. To w szczególności:
- Strategia Europa 2020,
- Edukacja i Szkolenia 2020,
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- Mobilna młodzież. Inicjatywa na rzecz potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu
i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej
(Komunikat Komisji Europejskiej z 2010 r.),
- Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy (raport Komisji Europejskiej z 2010 r.).

Zawierają one wskazania dla krajowego systemu oświaty, który powinien uwzględniać cele
i wyzwania rozwojowe przyjęte w Unii Europejskiej. Oczekiwane kierunki zmian będą dotyczyły także
warszawskiej edukacji.
Zakładają one m.in.:
- ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia,
- dążenie do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,
- cyfryzację oświaty
- ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy
- zwiększenie mobilności młodzieży.
Kierunki te są zbieżne z rekomendacjami raportu PISA 2009 (badania piętnastolatków na całym
świecie). Z raportu tego wynika, że polska, w tym także warszawska edukacja, zmierza w kierunku
egalitarnego modelu edukacji skandynawskiej, jednak wciąż boryka się z nierównościami i trudnymi
wyzwaniami, wśród których najistotniejszymi są:
- niższy od europejskiego poziom wyników z matematyki,
- potrzeba rozwijania u uczniów umiejętności złożonych,
- konsekwentne udoskonalanie czwartego etapu edukacji (szkoły ponadgimnazjalne),
- dążenie do stworzenia sieci gimnazjów zapewniających wszystkim uczniom równy poziom
kompetencji i nauczania. Podstawą wprowadzania skutecznych zmian w wymienionych dziedzinach
jest rozwój najważniejszych kompetencji i umiejętności polskich uczniów.
Omawiając kluczowe kompetencje uczniów warto zwrócić uwagę na wyniki badań PISA,
prowadzone w trzech głównych obszarach: umiejętności matematycznych, czytania oraz nauk
przyrodniczych. Mimo coraz lepszych wyników polskich piętnastolatków, wyzwaniem pozostaje
zmniejszenie odsetka uczniów wypadających słabo w zadaniach matematycznych. Brak znaczącej
poprawy w tym zakresie w ostatnich dziesięciu latach wskazuje na konieczność podjęcia
zdecydowanych działań w celu przezwyciężenia tego problemu.

II 2. Dokumenty krajowe

Do najważniejszych polskich dokumentów zawierających rekomendacje dotyczące kierunków
rozwoju edukacji w skali kraju należą:
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- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,
- Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe..

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego za najważniejsze wyzwanie uznaje rozwój

kapitału

intelektualnego i wykorzystanie go dla tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. W odniesieniu do sfery
edukacji wszystkich poziomów Strategia kładzie nacisk na upowszechnienie dostępu oraz poprawę
jakości nauczania poprzez nastawienie na niwelowanie deficytów oraz rozpoznawanie i wspieranie
indywidualnych zdolności uczniów, a także stworzenie efektywnego systemu przejścia z edukacji do
zatrudnienia.
Niezwykle istotna sfera edukacji zawodowej wymaga międzysektorowej współpracy na rzecz
mobilności

uczniów,

szczególnie

pomiędzy

sektorami

nauki,

biznesu,

kultury,

organizacji

pozarządowych, i administracji publicznej. Wyjątkowa pozycja Warszawy jako regionalnego centrum
rozwoju w Europie Środkowej daje możliwość zagospodarowania potencjału Miasta w celu stworzenia
młodzieży szans swobodnego dostępu do edukacji zawodowej wysokiej jakości, co z kolei wpłynie na
wzrost potencjału kapitału ludzkiego aglomeracji warszawskiej. Badania potwierdzają wiodącą rolę
Warszawy jako największego polskiego ośrodka „imigracji edukacyjnej”. Obszarem rekrutacji
studentów warszawskich uczelni jest cały kraj, pozyskiwania zaś uczniów szkół – głównie obszar
aglomeracji warszawskiej, województwa mazowieckiego oraz dobrze skomunikowanych rejonów
innych województw, zwłaszcza łódzkiego i lubelskiego.
Strategia poświęca dużo miejsca zagadnieniu edukacji nieformalnej i programom uczenia się
przez całe życie, które powinny być otwarte dla chętnych w każdym wieku, niezależnie od sytuacji
społeczno-ekonomicznej, nakierowane na rozwój kompetencji oraz nastawione na zapobieganie
nowym typom wykluczenia społecznego, takim jak „wykluczenie cyfrowe”.
Definicja kapitału społecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego określa go,
jako wynikającą z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do
mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy
i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów. Stanowi to rekomendacje dla edukacji, w której za
szczególnie istotne uważa się:
- upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie
postaw współpracy, kreatywności i komunikacji,
- rozwój kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych,
- edukację pozaformalną i uczenie się przez całe życie.
Realizacja tych priorytetów jest możliwa dzięki kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
w zakresie rozwijania kompetencji społecznych wśród uczniów i studentów.
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Warszawa, jako miasto o ponadprzeciętnych w skali kraju i regionu możliwościach
kumulowania kapitału ludzkiego, stoi przed wyjątkowym wyzwaniem wykorzystania swojego
potencjału edukacyjnego, dla utrzymania pozycji lidera. Ma szanse prowadzenia skutecznych działań
także na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego Miasta. Działalność ta może przejawiać
się w rozmaitych sferach, w tym we wzmacnianiu kompetencji społecznych absolwentów edukacji
wszystkich poziomów. Niezbędne jest w tym zakresie aktywne promowanie postaw obywatelskich
i wykorzystywanie potencjału i dobrych praktyk, instytucji warszawskiej edukacji oraz organizacji
pozarządowych.
Wśród rekomendacji dotyczących strategicznych celów rozwoju szczególnej wagi nabiera
opinia ekspertów zawarta w dokumencie o charakterze długookresowym: Polska 2030. Wyzwania
rozwojowe, którego autorzy dostrzegają konieczność położenia nacisku na realizację dwóch funkcji
systemu edukacji: egalitarnej, polegającej na wczesnym rozpoczęciu procesu edukacji gwarantującej
wyrównywanie szans i jednakowy dostęp do każdej możliwej ścieżki edukacyjnej oraz elitarnej,
wiążącej się z odkrywaniem talentów już we wczesnej fazie procesu nauczania. System szkolnictwa
powinien:
- zapewnić młodym ludziom swobodny dostęp do wiedzy,
- motywować ich do podejmowania samodzielnych działań w ramach dostępnych możliwości
kształcenia
- wspierać rozwój zainteresowań i zdolności i talentów uczniów.
Istotnymi dla systemu edukacji w Polsce, jak i Warszawie są raporty Instytutu Badań
Edukacyjnych - Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Raport
o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian oraz raport Młodzi 2011, przygotowany przez
Kancelarię Premiera RP..
Autorzy tych publikacji akcentują potrzebę spojrzenia na edukację w perspektywie uczenia się
przez całe życie – od lat najmłodszych, przez lata edukacji formalnej do edukacji prowadzonej
w różnym czasie i miejscu, aż po wiek senioralny. Tworząc dokument strategiczny warszawskiej
edukacji uwzględniamy najważniejsze zagadnienia zawarte w raportach: zmiany demograficzne,
aspiracje edukacyjne, boom edukacyjny, jakość edukacji, spójność społeczną i rynek pracy.
W kolejnych rozdziałach Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 znajdują się
odniesienia do tych obszarów.
Zmiany cywilizacyjne w kraju i na świecie, przede wszystkim związane z globalizacją i rewolucją
informacyjną wpływają na zwiększenie konkurencyjności na rynkach pracy, postęp technologiczny,
zmiany form zatrudnienia oraz zjawiska demograficzne (społeczeństwa starzejące się). Procesy te
sprawiają, iż raz zdobyta wiedza wymaga nieustannego doskonalenia. Polska ma jeden z najniższych,
szczególnie wśród osób nieposiadających wyższego wykształcenia, odsetków uczestnictwa
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w edukacji nieformalnej. Tymczasem postępująca racjonalizacja strategii edukacyjnych młodzieży
wskazuje na konieczność rozwijania oferty edukacji przez całe życie, aby sprostać oczekiwaniom
młodych ludzi i społeczeństwa oraz uniezależnić rozwój karier szkolnych od materialnych warunków
życia i środowiska młodego człowieka. Warszawa chce być miejscem uczenia się przez całe życie,
w całej przestrzeni miasta i w różny sposób – formalny, nieformalny i pozaformalny.
Autorzy dokumentu Młodzi 2011 zwracają uwagę na zmiany preferencji i postaw młodych wobec
wykształcenia, skutkujące zmniejszeniem poziomu aspiracji. Ich powodem jest racjonalizacja planów
życiowych wynikająca z oceny sytuacji na rynku pracy i kosztów kształcenia. Po latach boomu
edukacyjnego w Polsce możliwa jest zmiana tej tendencji, polegająca na tym, że coraz mniej
młodzieży będzie planowało studia wyższe. Wzrastać natomiast będzie zainteresowanie kształceniem
zawodowym postrzeganym, jako krótsze i niewymagające wysokich nakładów finansowych oraz
dające szybszą niezależność materialną. W odniesieniu do młodzieży wielkomiejskiej, trend ten jest
szczególnie widoczny wśród uczniów pochodzących z rodzin o niższym statusie ekonomicznospołecznym.

II.3. Dokumenty regionalne

Warszawa

jest

stolicą

województwa

mazowieckiego

oraz

centrum

aglomeracji

warszawskiej. Pełnienie tych funkcji oraz silne powiązania funkcjonalne w regionie w istotny sposób
wpływają na warszawską politykę edukacyjną.
Kluczowymi dokumentami regionalnymi, do których odwołuje się Program rozwoju edukacji
w Warszawie w latach 2013-2020 są:
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Istotne znaczenie dla rozwoju warszawskiej edukacji posiadają regionalne programy
operacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w dwóch kolejnych perspektywach finansowych
UE, z których pozyskiwać można dodatkowe środki finansowe na realizacje zadań w stołecznej
oświacie. Ma to szczególne znaczenie w okresie kryzysu finansowego, który utrudnia inwestowanie
w edukację ze środków samorządowych.

II.4 Dokumenty warszawskie
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Sfera edukacji zajmuje główną pozycję w ofercie usług publicznych m.st. Warszawy. Świadczy
o tym olbrzymie zaangażowanie samorządu w funkcjonowanie oświaty, zarówno na poziomie
finansowym, jak i organizacyjnym. Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach celu strategicznego
Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 (SRW) - „Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa
mieszkańców Warszawy” , pierwszy cel operacyjny skupia się na „Podniesieniu poziomu i dostępności
usług publicznych..” , w tym oświaty.
Z istotnymi dla warszawskiej oświaty zagadnieniami edukacji kulturalnej i obywatelskiej łączy
się też drugi cel strategiczny SRW „Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez
pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej”.
W opisie czwartego celu strategicznego SRW „Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na
wiedzy i badaniach naukowych” czytamy: „Do rozwijania gospodarki opartej na wiedzy Warszawa
przygotowana jest lepiej niż jakiekolwiek inne miasto w Polsce Mieszkańcy Warszawy są najlepiej
wykształconą społecznością w kraju. Gospodarka oparta na wiedzy zapewni naszemu miastu wysoką
konkurencyjność i pozwoli przyciągnąć najbardziej dynamiczne jednostki”. W operacjonalizacji tego
celu uwzględnia się rolę nauki i warszawskich uczelni w rozwoju miasta.
Specyfika Warszawy, jako największego miasta w kraju, o dynamicznie rozwijających się
osiedlach mieszkaniowych sprawia, że zadanie zapewnienia wszystkim młodym warszawiakom
równego dostępu do edukacji pozostaje w związku z rozpoznanymi w SRW wyzwaniami związanymi
z uporządkowaniem struktury przestrzennej miasta i zorganizowaniem przestrzeni publicznych.
Zarządzanie przestrzenią miejską powinno uwzględniać demografię i infrastrukturę społeczną, w tym
równomierną sieć przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.
Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2009-2020 wyznacza trzy strategiczne cele: Zintegrowana polityka społeczna, Wzrost potencjału
społecznego

oraz

Integracja

i

reintegracja

społeczna

i

zawodowa.

W opisie każdego z tych celów uwzględnia się rolę edukacji. Pierwszy cel zakłada spójność edukacji
z innymi dziedzinami polityki społecznej miasta, takimi jak np. kultura, rynek pracy, pomoc społeczna,
zdrowie. Drugi – akcentuje znaczenie edukacji w rozwoju społecznych zasobów Warszawy, trzeci –
wskazuje na rolę edukacji w integrowaniu mieszkańców i

przeciwdziałaniu różnym formom

społecznego wykluczenie.
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Szczególnie istotne dla Programu rozwoju edukacji jest nawiązanie do szczegółowego celu
strategicznego 2.1: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego Warszawy jako
czynnika decydującego o szansach rozwoju. Zakłada on m.in.:
- stworzenie systemu wspólnego programowania i stałej koordynacji programów edukacyjnych,
- wprowadzenie powszechnego systemu rozwoju kadr uczestniczących w procesie edukacyjnym,
- wspieranie rozwoju umiejętności, zdolności i potencjału mieszkańców w takich dziedzinach, jak
edukacja, kultura, praca, przedsiębiorczość,
- prowadzenie szerokiej edukacji kulturalnej i międzykulturowej,
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich mieszkańców,
- wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, także w ramach edukacji szkolnej,
- stworzenie skoordynowanych programów aktywizacji zawodowej młodych oraz wspieranie ich karier
edukacyjnych i zawodowych,
- tworzenie programów kształcenia ustawicznego.

W ramach tego celu wyznacza się Warszawie rolę wiodącego ośrodka edukacji w

regionie

i aglomeracji, harmonijnie współpracującego z innymi samorządami.
Realizując

rekomendacje

Społecznej

Strategii

ukierunkowany na zapewnienie młodzieży dostępu

Program

rozwoju

edukacji

będzie

do wysokiej jakości edukacji, niezależnie od

uwarunkowań społeczno – ekonomicznych, takich jak zamożność rodziców, pochodzenie, czy bariery
związane z niepełnosprawnością. Istotne będzie również wyrównanie szans dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach i wzmocnienia spójności oferty edukacyjnej Warszawy.
Droga do zdobycia wykształcenia powinna być otwarta dla wszystkich, jednak oprócz faktu
dostępności równie istotne jest dążenie do stałego podnoszenia jakości nauczania. Wymogi
współczesnego rynku pracy, szczególnie w ostatniej dekadzie wyjątkowo dotkliwie naznaczonej
skutkami kryzysu ekonomicznego, wyznaczają sposób definiowania edukacji także jako narzędzia,
które powinno pozwolić młodym ludziom na zdobycie pracy dającej samodzielność zawodową oraz
odpowiadającej ich aspiracjom. Wyrównywaniu szans powinno służyć wspieranie edukacyjne
rodziców, jako pierwszych nauczycieli, powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej, rozwijanie
kompetencji kluczowych w nauczaniu szkolnym, przede wszystkim matematyczno – przyrodniczych
i językowych. Niezbędne będzie także, co postuluje Społeczna Strategia unowocześnienie systemu
edukacji zawodowej, zastosowanie rozwiązań budujących ścisłe kontakty pomiędzy sektorem
szkolnictwa a rynkiem pracy oraz tworzenie lepszych warunków startu zawodowego młodzieży.
Działania te mogą przynieść efekt, jeśli zostaną potraktowane jako elementy procesu uczenia
się przez całe życie, rozumianego jako aktywność w kształtowaniu posiadanych i zdobywaniu nowych
umiejętności, pozwalających na dostosowanie się do dynamiki przemian rynku pracy.
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Praktyczną realizacją rekomendacji Społecznej Strategii Warszawy w zakresie systemu
rozwoju kadr będzie zaangażowanie samorządu we wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli,
podnoszenie kompetencji kadr pomocy społecznej oraz administracji publicznej. Utworzenie
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-społecznych i Szkoleń (WCIES) było ważnym krokiem
w

kierunku

rekomendowanego

przez

Strategię

stworzenia

spójnego

systemu

doradztwa

metodycznego i zawodowego oraz doskonalenia nauczycieli w skali Warszawy.
Powołanie Centrum Nauki Kopernik (CNK) było przełomowym działaniem mającym na celu
unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu nauczania. Program zakłada współpracę z tym ośrodkiem
i uczelniami w podnoszeniu jakości edukacji.
Realizując cele Społecznej Strategii Warszawy Program jest powiązany również z jej
operacyjnymi miejskimi programami:
- Programem „Rodzina” na lata 2010-2020,
- Warszawskim programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020,
- Warszawskim programem profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2012-2016.

Powiązania te dotyczą także innych uchwalonych przez Radę Warszawy programów
społecznych, takich jak:
- Lokalny Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-2013,
- Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi,
- Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020,
- Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020,
- Program Opieki nad zabytkami m. st. Warszawy na lata 2010 – 2014.

Odniesienia Programu rozwoju edukacji do celów i działań wskazanych w głównych dokumentach
strategicznych przedstawiono w dołączonej tabeli w rozdziale VIII.3.
Niżej zobrazowano usytuowanie Programu w hierarchicznym układzie miejskich dokumentów
strategicznych.
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III. Zasoby warszawskiej edukacji
Miasto Stołeczne Warszawa realizuje zadania z zakresu oświaty, które należą do kompetencji
zarówno gminy i kompetencji powiatu. Miasto pełni tez role stolicy aglomeracji, regionu i kraju, co
wiąże się z wykonywaniem specyficznych funkcji edukacyjnych. Przedstawione w tym rozdziale
informacje i dane (z 2012 roku) mają przybliżyć skalę stołecznej edukacji, ale także podkreślić jej
specyfikę w odniesieniu do innych dużych ośrodków edukacyjnych w kraju.

III. 1 Szkoły i placówki oświatowe

W strukturze organizacyjnej warszawskiej oświaty znajdują się: przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (w tym szkoły specjalne na poszczególnych etapach
edukacyjnych),

szkoły

policealne,

młodzieżowe

ośrodki

socjoterapii,

młodzieżowe

ośrodki

wychowawcze, szkoły dla dorosłych, placówki wychowania pozaszkolnego, poradnie psychologicznopedagogiczne, a także placówka doskonalenia nauczycieli.
Miasto Stołeczne Warszawa prowadziło w roku szkolnym 2011/2012 - 1098 jednostek oświatowych
(uwzględniono wszystkie jednostki formalnie istniejące), w tym:

Tabela: Szkoły wg. typów (2011/12):

edukacja
przedszkolna

Typ placówki

Liczba
placówek

Liczba
uczniów

Przedszkola
samorządowe

324

39 300

Oddziały
przedszkolne
przy szkołach
podstawowych

151

7 036

173

72 614

115

32 258

100

36 037

9

833

42

14 674

Szkoły
podstawowe
samorządowe
Gimnazja
gimnazja
samorządowe
Licea
szkoły
ogólnokształcące
ponadgimnazjalne
samorządowe
Licea profilowane
samorządowe
Technika
samorządowe
szkoły
podstawowe
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Technika
uzupełniające
samorządowe
Zasadnicze
szkoły zawodowe
samorządowe
Szkoły policealne
samorządowe
Gimnazja
gimnazja dla
samorządowe dla
dorosłych
dorosłych
samorządowe
Licea
szkoły
ogólnokształcące
ponadgimnazjalne
dla dorosłych
dla dorosłych
samorządowe
Uzupełniające
licea
ogólnokształcące
dla dorosłych
samorządowe
Technika dla
dorosłych
samorządowe
Technika
uzupełniające dla
dorosłych
samorządowe
Szkoły policealne
dla dorosłych
samorządowe

2

107

18

2 071

5

235

4

773

7

2 733

5

507

3

129

2

89

7

374

Pozostałe placówki wg. typów (2011/12):

Poradnie
psychologicznopedagogiczne

Jednostki dla uczniów o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Typ placówki

Liczba
placówek

Rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne

23

Specjalistyczne poradnie psychologiczno pedagogiczne

4

Przedszkola specjalne

9

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
specjalnych
Szkoły podstawowe specjalne
Gimnazja specjalne
Licea ogólnokształcące specjalne
Licea profilowane specjalne
Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
Technika specjalne
Technika uzupełniające specjalne

6
29
38
6
1
7
8
1
1
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Oddziały integracyjne w
jednostkach
ogólnodostępnych

Policealne szkoły specjalne
Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze (internat)
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (internat)
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (internat)

1
6
1
8
3

Oddziały integracyjne w przedszkolach
integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi

34

Przedszkolne oddziały integracyjne przy szkołach
Oddziały integracyjne w szkołach podstawowych
integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi
Oddziały integracyjne w gimnazjach integracyjnych
oraz z oddziałami integracyjnymi

Jednostki wychowania
pozaszkolnego dzielnicowe

25
41
29

Oddziały integracyjne w liceach
ogólnokształcących integracyjnych oraz z
oddziałami integracyjnymi

9

Oddziały integracyjne w szkołach zawodowych
(liceach profilowanych, technikach, zasadniczych
szkołach zawodowych) integracyjnych oraz z
oddziałami integracyjnymi

4

Pozaszkolne placówki specjalistyczne

1

Młodzieżowe domy kultury
Ogrody jordanowskie
Ogniska pracy pozaszkolnej
Międzyszkolne ośrodki sportowe

7
6
10
4

Pałac Młodzieży

1

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Centrum Nauki Kopernik
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego
„Agrykola”

1
1

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”

1

Jednostki wychowania
pozaszkolnego i inne miejskie

Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym Europejski
Dom Spotkań Młodzieży
Bursy szkolne
Pozaszkolne placówki specjalistyczne

1

2
4
6

Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2011 2012
Używając zbiorczych kategorii Miasto Stołeczne Warszawa u progu nowego Programu rozwoju
edukacji jest organem prowadzącym:
333 przedszkoli (w tym 9 specjalnych),
672 szkół,
27 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
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45 innych placówek.
Poniższe zestawienie zawiera porównanie liczby wybranych typów placówek:

Ważnym komponentem warszawskiego systemu oświatowego są szkoły i placówki
niepubliczne. W istotny sposób uzupełniają one ofertę oświaty samorządowej, zwłaszcza na poziomie
przedszkolnym. Samorząd warszawski traktuje uczniów i nauczycieli szkolnictwa niepublicznego jako
równoprawnych członków warszawskiej społeczności oświatowej.

Ogółem w roku szkolnym 2011/2012 w Warszawie funkcjonowało:

687 szkół i placówek niepublicznych, w których uczyło się 54 541 uczniów i wychowanków, co
stanowiło 20% całej populacji szkolnej w Warszawie. Uwzględniając główne formy organizacyjne
szkolnictwa niepublicznego jej stan w 2012 r. przedstawiał się następująco:
•

265 przedszkoli niepublicznych i 79 innych form wychowania przedszkolnego,

•

226 szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto należy wskazać, że liczne zadania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży wykonują
również różne instytucje kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz opieki społecznej. W szczególności
wymienić należy:

- Centrum Nauki Kopernik (w nadzorze Biura Edukacji),
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- Dom Spotkań z Historią (w nadzorze Biura Kultury),
- muzea (w tym Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, w nadzorze Biura Kultury),
- domy kultury (w nadzorze Biura Kultury oraz dzielnic),
- biblioteki publiczne, pedagogiczne, uczelniane, naukowe (prowadzone przez różne podmioty),
- inne instytucje kultury (w nadzorze Biura Kultury),
- ośrodki sportu i rekreacji (w nadzorze Biura Sportu oraz dzielnic),
- świetlice środowiskowe (finansowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych),
- uczelnie (otwarte zajęcia dla uczniów).

III. 2 Uczniowie

Łącznie do wszystkich przedszkoli i szkół prowadzonych przez samorząd m.st. Warszawy
uczęszczało 209 852 dzieci i młodzieży oraz 4 015 dorosłych (dane z arkuszy organizacyjnych roku
szkolnego 2011/2012, stan: czerwiec 2012 r.). Tak duża liczba dzieci i młodzieży w warszawskich
przedszkolach, szkołach i placówkach, to nie tylko konieczność przygotowania odpowiedniej liczby
miejsc, ale przede wszystkim wyzwania i problemy wynikające z różnorodności potrzeb osób
korzystających z oferty warszawskiej edukacji.

Dodatkowo w szkołach i placówkach niepublicznych uczyło się 37 028 dzieci i młodzieży oraz
17 513 dorosłych. Łącznie więc w całym warszawskim systemie szkolnym w roku 2012 uczyło się
268 408 osób.
Biorąc pod uwagę strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego zauważyć należy dominującą
pozycję liceów ogólnokształcących, w których uczy się 70% warszawskiej młodzieży.

18

Wspieranie uczniów zdolnych jest jednym z priorytetów m.st. Warszawy. Szkoły realizują m.in.
programy Wars i Sawa oraz Szkoła z pomysłem. Mają one na celu poprawę efektywności kształcenia
i rozwijanie potencjału twórczego uczniów. Pierwsze Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy Wars
i Sawa przyznano we wrześniu 2010 r., w 2012 r. do warszawskiej sieci szkół wspierających
uzdolnionych należało już 86 szkół.
Projekt Szkoła z pomysłem ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk
szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół
realizowanych projektów. Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach: Szkoła
z pomysłem na: uczenie, kulturę, wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
aktywność społeczną. Piąta kategoria ma charakter otwarty. W 2012 roku do tytułu aplikowało 41
szkół.
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Dzieci i młodzież z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (8 352 uczniów
i słuchaczy w roku szkolnym 2011/2012) stanowi 4% ogółu uczniów i korzysta zarówno z oferty
przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (769 dzieci i młodzieży), oddziałów integracyjnych (2 814 dzieci
młodzieży), jak też – w największym stopniu – ze szkół/oddziałów specjalnych (4 769 dzieci
i młodzieży). Obserwuje się wzrost liczby wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
(1 950 orzeczeń w r. szk. 2008/2009, 2 266 w r. szk. 2011/2012), w tym wzrasta liczba dzieci
z orzeczonym autyzmem (obecnie 19% ogółu wydanych orzeczeń).
Do szkół i placówek specjalnych, w których jest 57% uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego, są przyjmowane dzieci i młodzież z Warszawy, a często, na wniosek
starostów, również z tych regionów kraju, w których nie ma takich placówek. W warszawskich
szkołach i placówkach specjalnych uczy i wychowuje się ok. 30% dzieci i młodzieży spoza Warszawy.
W przedszkolach i szkołach organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (3 514
godzin tygodniowo w r. szk. 2011/2012). Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce
zorganizowano 18 klas terapeutycznych i 2 wyrównawcze.
Grupą wymagającą wsparcia są dzieci cudzoziemskie, jest to grupa licząca ponad tysiąc
uczniów w warszawskich szkołach. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci ukraińskie oraz wietnamskie.
Samorząd stworzył system wsparcia uczniów i ich rodzin, współpracując z organizacjami
pozarządowymi i partnerami zagranicznymi. Wielu z tych uczniów korzysta z dodatkowych godzin
przeznaczonych na naukę języka polskiego i zajęcia wyrównawcze. Część uczęszcza na lekcje religii
w punktach katechetycznych. Na wniosek władz zwierzchnich Kościołów i Związków Wyznaniowych,
w Warszawie utworzono 29 Pozaszkolnych Punktów Katechetycznych. Naukę języka ojczystego,
historii i kultury kraju pochodzenia uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych
zorganizowano

w trzech Międzyszkolnych Zespołach Nauczania Mniejszości

dla mniejszości

niemieckiej, ormiańskiej oraz ukraińskiej.

III. 3 Kadra oświatowa

Kadra warszawskiej oświaty to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego miasta. To
jedna z grup, która będzie w istotnym stopniu decydowała o rozwoju miasta w przyszłości.
W szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę, w roku szkolnym
2010/2011 było zatrudnionych 25 570 pracowników pedagogicznych. Najliczniejszą grupę stanowili
pracownicy pedagogiczni o najwyższych kwalifikacjach zawodowych tj. posiadający tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym – 23 471 osób

(91,79% wszystkich zatrudnionych);

pracownicy pedagogiczni z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego oraz tytułem
licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym – 1679 osób (6,57%). W sumie pracownicy
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pedagogiczni posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe to 25 150 osób (98,36%).

Liczba etatów nauczycielskich w latach 2006-2012
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Najliczniejszą grupę w warszawskiej oświacie stanowią osoby legitymujące się stopniem
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 8604 osób (33,65% ogółu zatrudnionych) oraz 8
318 osób ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego (32,53%). W sumie nauczyciele
posiadający stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego to 16 922 osób (66,18%). Jest to
mniej niż średnia krajowa (71,6% ogółu nauczycieli to osoby ze stopniem mianowanego
i dyplomowanego).
Warszawscy nauczyciele korzystają z rozbudowanej oferty doskonalenia i dokształcania
zawodowego. Środki na doskonalenie i dokształcanie zawodowe przeznaczane są w szczególności
na: dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli; organizację form doskonalenia, w szczególności szkoleń, seminariów i konferencji
szkoleniowych dla nauczycieli oraz koszty organizacji doradztwa metodycznego. Środkami dysponują
dyrektorzy szkół i placówek, burmistrzowie dzielnic, Warszawskie Centrum Innowacji SpołecznoEdukacyjnych i Szkoleń (WCIES) i Biuro Edukacji.
Taki podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli z jednej strony zapewnia
dyrektorom szkół swobodę w wyborze formy doskonalenia ze względu na potrzeby placówki, z drugiej
daje możliwość kreowania miejskiej oferty doskonalenia dla nauczycieli, którą zapewnia WCIES.
Centrum rozpoczęło działalność 1 września 2008 roku. Cele postawione przed placówką
doskonalenia to przede wszystkim: podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych przez
organizowanie i prowadzenie efektywnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz prowadzenie
doradztwa metodycznego. Działalność Centrum koncentruje się na inicjowaniu i organizowaniu
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wymiany doświadczeń nauczycieli, dyrektorów szkół oraz doradców metodycznych m.st. Warszawy,
a także innych podmiotów realizujących zadania na rzecz edukacji. Centrum, to miejsce integrujące
środowisko oświatowe miasta – dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych, nauczycieli,
przedstawicieli

samorządu

lokalnego,

nadzoru

pedagogicznego,

rodziców

i

organizacji

pozarządowych. Centrum koordynuje pracę 89 doradców metodycznych (w roku szkolnym
2012/2013). W ofercie WCIES znalazły się formy doskonalenia wspierające realizację priorytetów
edukacyjnych, szkolenia odpowiadające na potrzeby zgłoszone przez dyrektorów szkół czy związane
z realizacją programów strategicznych Polityki edukacyjnej. Centrum jest równocześnie miejscem
doskonalenia kadr szeroko pojętego pionu społecznego warszawskiego samorządu. Oferta WCIES
jest w całości bezpłatna, co jest ewenementem w skali kraju.
Codzienną działalność przedszkoli, szkół i placówek wspomagają pracownicy niepedagogiczni.
W warszawskich szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 zatrudnionych było
12 719 osób na stanowiskach administracji i obsługi. Najliczniejsze grupy stanowiły osoby
zatrudnione do wykonywania prac związanych z: dozorem mienia i ochroną – 3102 osób (24,4%
zatrudnionych), obsługą administracyjną – 2164 osób (17%), sprzątaniem – 2211 (17, 4%) oraz
żywieniem – 2006 (15,8%).

III. 4 Baza lokalowa

Bazę lokalową warszawskiej oświaty charakteryzuje duża skala zasobów, duże zróżnicowanie
między dzielnicami. Niedostateczna liczba obiektów oświatowych w dzielnicach takich jak Białołęka,
Bemowo, Ursus, czy Wilanów wynika z intensywnie rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego
na dotychczasowych terenach rolnych, peryferyjnych, bez infrastruktury społecznej, komunikacyjnej
i technicznej. Przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe dysponują budynkami o różnym wieku,
około 80% budynków użytkowanych przez placówki oświatowe to budynki trzydziestoletnie i starsze.
W ostatnich latach dokonano remontów i modernizacji wielu budynków oświatowych. W latach
2008 – 2012 na remonty i inwestycje edukacyjne wydatkowano kwotę 1,33 mld zł. W perspektywie
ostatnich 10 lat nakłady na inwestycje i remonty oświatowe rosły. I tak w latach 2003-2006 wynosiły
łącznie 672,8 mln zł, a w latach 2007-2010 odpowiednio – 1 332,5 mln zł. Spadek nakładów
inwestycyjno-remontowych w roku 2011 i 2012 wynika w szczególności ze znacznego ograniczenia
dochodów podatkowych m.st. Warszawy, co wymusza działania oszczędnościowe, które obejmują
również sferę edukacji.
W czasie realizacji Polityki edukacyjnej 2008-2012 powstały tak istotne dla warszawskiej
edukacji nowe miejsca edukacyjne jak nowe i wyremontowane przedszkola, szkoły, przyszkolne
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obiekty sportowe. Powstały nowatorskie w skali kraju - Centrum Nauki Kopernik, Warszawskie
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Europejski Dom Spotkań Młodzieży,
„edukacyjne” piwnice staromiejskie w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej oraz nowe obiekty
edukacji pozaszkolnej w dzielnicach, jak Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” na ul. Stawki.

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym

w ostatnich latach było dostosowanie szkół

podstawowych do potrzeb uczniów najmłodszych, w szczególności sześciolatków. Działania te
realizowano w dużej skali od 2009 roku. Poprawa warunków kształcenia uczniów najmłodszych
realizowana była również poprzez uczestnictwo m.st. Warszawy w programie rządowym „Radosna
szkoła” (w latach 2009 – 2012 zakupiono pomoce dydaktyczne dla 156 szkół, wybudowano 31 placów
zabaw oraz zmodernizowano 24 place zabaw przy szkołach). Na realizację programu wydatkowano
10,6 mln zł, w tym 6 mln zł to środki pozyskane z budżetu państwa.
Ostatnie lata to również znaczna poprawa warunków funkcjonowania szkół zawodowych
w wyniku modernizacji bazy techno-dydaktycznej, czego przykładem może być odnowiona baza
zespołu szkół zawodowych przy ul. Szczęśliwickiej.

23

III. 5 Szkolnictwo zawodowe

W ostatnich latach realizowany jest sukcesywnie program rewitalizacji warszawskiego
szkolnictwa zawodowego. Wprowadzono kształcenie w nowych zawodach, unowocześniono
wyposażenie szkół oraz rozpoczęto realizację kilkunastu projektów dofinansowanych z funduszy
unijnych. W 2012 roku warszawskie szkoły zawodowe proponowały kształcenie w 70 zawodach,
w tym: 44 zawody w technikach, 16 w zasadniczych szkołach zawodowych oraz 10 zawodów
w szkołach policealnych. Obserwuje się stały wzrost zainteresowania absolwentów gimnazjów
kształceniem w technikach. Pomimo niżu demograficznego i spadku ogólnej liczby kandydatów do
szkół ponadgimnazjalnych, liczba uczniów techników wzrasta z roku na rok, o 19% pomiędzy rokiem
2008 a 2012. Jednocześnie spada liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych, co może
świadczyć o rosnących ambicjach edukacyjnych absolwentów wybierających wyższe formy
kształcenia technicznego. Zmniejszyła się też liczba słuchaczy szkół policealnych.
Niezmiernie ważna jest współpraca szkół zawodowych z pracodawcami. Głównym obszarem
współpracy jest realizacja praktycznej nauki zawodu, która może odbywać się u pracodawcy. Ponadto
dzięki

porozumieniom

z

pracodawcami

możliwe

jest

efektywne

dostosowanie

kształcenia

zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia. Miasto podpisało
porozumienia m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Polskim Stowarzyszeniem
Producentów Dźwigów, zaś szkoły podpisały 30 porozumień dwustronnych (organizacja praktyk,
wyposażenie pracowni zawodowych, stypendia dla uczniów). Najbardziej znaczącymi efektami
porozumień jest wspólna realizacja projektów współfinansowanych z UE w latach 2008 – 2012 na
kwotę 9 538 144 zł i w 2013 r. - dwa kolejne projekty na kwotę 3 364 655 zł, co daje łączną kwotę
12 902 799 zł.
Reforma szkolnictwa zawodowego rozpoczynająca się w 2012 r. wprowadziła wiele
jakościowych zmian: kształcenie oparte na zdobywaniu kwalifikacji w poszczególnych zawodach,
kształcenie kursowe w miejsce form szkolnych (likwidowane są zasadnicze szkoły zawodowe
i technika dla dorosłych, uzupełniające technika dla młodzieży i dorosłych oraz zmieniła się
klasyfikacja zawodów). Główną formą zdobywania kwalifikacji w zawodzie są kwalifikacyjne kursy
zawodowe prowadzone, m.in. przez szkoły zawodowe (również formy e-learningowe). Realizowane
jest również kształcenie tzw. młodocianych pracowników, oparte na dualnym systemie kształcenia
teoretycznego w szkole i praktycznego u pracodawcy. Reformę szkolnictwa zawodowego należy
traktować jako poligon doświadczalny również w odniesieniu do innych dziedzin edukacji, a jej
doświadczenia można wykorzystać w kształceniu ogólnym i pozaszkolnym.
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III. 6 Placówki niepubliczne

Warszawa jest miejscem, w którym powstawało polskie szkolnictwo społeczne, obecnie jest
miejscem jego największego skupienia. Ogółem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dla
dzieci młodzieży i dorosłych prowadzonej przez m. st. Warszawa, w roku szkolnym 2011/2012
wpisanych było 1290 jednostek (dane z 1 sierpnia 2012 r.). W roku szkolnym 2011/2012 najbardziej
znaczący wzrost w liczbie wpisanych do ewidencji nowych placówek zanotowano w przypadku
przedszkoli (wpisano 19 przedszkola niepubliczne) i punktów przedszkolnych (wpisano 22
niepubliczne punkty przedszkolne).
Rozmiar szkolnictwa niepublicznego w Warszawie jest największy w skali kraju, wyróżniający
się jednocześnie w skali europejskiej. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższe zestawienie.
Tabela: Liczba uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez inne organy niż samorząd m.st.
Warszawy
Liczba uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez inne organy niż samorząd m.st.
Warszawy
źródło danych system ODPN stan na 01.10.2012 r.

kategoria uczniów

dzieci lub młodzież

dorośli

typ jednostki
przedszkole
inne formy wychowania przedszkolnego
oddziały przedszkolne przy SP
szkoła podstawowa
gimnazjum
liceum ogólnokształcące
liceum profilowane
technikum
zasadnicza szkoła zawodowa
szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
szkoła policealna
RAZEM
gimnazjum
liceum ogólnokształcące
liceum profilowane
technikum
szkoła policealna
RAZEM

Suma końcowa

jednostki uczniowie
265
79
86
72
43
1
6
1
2
15
570
2
47
2
18
48
117
687

15 292
1 379
636
11 502
4 471
2 561
5
285
38
22
837
37 028
321
5 775
263
849
10 305
17 513
54 541

%
wszystkich
uczniów
27,3%
100,0%
6,7%
13,1%
11,8%
6,7%
1,0%
1,8%
1,6%
9,6%
74,4%
14,7%
27,0%
65,7%
100,0%
83,7%
95,7%
79,5%
20,0%

Źródło: system ODPN stan na 01.10.2012 r.
Uczniowie szkół niepublicznych mają równy dostęp do stypendiów edukacyjnych Prezydenta
Warszawy, tj. posiadają takie same prawa jak uczniowie samorządowych gimnazjów i szkół
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ponadgimnazjalnych. Nauczyciele niepublicznych szkół mogą korzystać ze szkoleń organizowanych
przez WCIES dzięki wydzieleniu na doskonalenie kadry szkół niepublicznych dodatkowych środków
miasta (nie obciążających tych pochodzących z art. 70a Karty Nauczyciela).
Dla szkół niepublicznych są również otwarte Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (poprzez
konkursy dla organizacji pozarządowych). Kolejnym możliwym źródłem pozyskiwania dodatkowych
środków dla szkolnictwa niepublicznego są otwarte konkursy na zadania edukacyjne realizowane
przez organizacje pozarządowe (wiele organizacji prowadzi własne szkoły i placówki oświatowe).
Biorąc pod uwagę fakt, że prawie co piąty warszawski uczeń uczęszcza do szkół
niepublicznych, powyższe działania mają wymierny, korzystny wpływ na jakość kształcenia w całym
warszawskim systemie oświatowym.

III. 7 Edukacja poza szkołą

Stołeczna oferta edukacyjna realizowana jest także w różnych formach edukacji pozaszkolnej.
Warszawa dysponuje bogatą siecią placówek oświatowo–wychowawczych, kulturalnych, sportowych,
choć ich rozmieszczenie nie jest równomierne. Placówki te umożliwiają rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. W zależności od
profilu i zakresu działania, placówki są podzielone na placówki dzielnicowe i ogólnomiejskie
realizujące zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne,
sportowe i rekreacyjne.
Przykładami placówek o największym zasięgu działania są: Centrum Nauki Kopernik, Pałac
Młodzieży, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego
„Agrykola”, Europejski Dom Spotkań Młodzieży, Dom Spotkań z Historią, Państwowe Ognisko
Artystyczne „Nowolipki”. Z oferty Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK) w roku szkolnym
2010/2011 korzystało 2843 uczestników zajęć stałych, prowadzonych przez 31 nauczycieli. SCEK
oferował różnorodne zajęcia artystyczne i humanistyczne w 103 grupach stałych form zajęć.
Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” ma blisko 700 uczestników stałych zajęć
sportowych. Specjalizuje się w piłce nożnej i piłce ręcznej. Z oferty Pałacu Młodzieży, który jest
największą placówką tego typu w Polsce, w roku szkolnym 2010/2011 korzystało 4468 uczestników
zajęć stałych.
Miejskie domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, młodzieżowe ośrodki
sportu pełnią ważną rolę w dzielnicach. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK),
uruchomiony w 2009 r., rozszerzył warszawską ofertę kulturalna dla dzieci i młodzieży.
Placówkami miejskimi, zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza
miejscem stałego zamieszkania, są bursy i internaty. W bursach mieszkają uczniowie pochodzący
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z różnych stron kraju, którzy decydują się wyjazd z domu i naukę w renomowanych szkołach
warszawskich. Utrzymanie tych obiektów kosztuje, ale są to środki zainwestowane w podnoszenie
jakości kapitału ludzkiego w Warszawie. Schroniska młodzieżowe zapewniają natomiast pierwszy
kontakt młodzieży z kraju i zagranicy z Warszawą. Zamiejscowe placówki pozaszkolne pełnią z kolei
istotne funkcje dla rozwoju zainteresowań kulturalnych, krajoznawczych, sportowych, turystycznych,
ekologicznych młodzieży, jak też nauki, wypoczynku i rehabilitacji poza miejscem zamieszkania.

III. 8 Współpraca międzynarodowa szkół

Dzięki projektom międzynarodowym realizowanym od najmłodszych lat młodzi warszawiacy
poznają świat swoich rówieśników, ich sposób myślenia, sposoby uczenia się, ich percepcję kultury
i sztuki. Budują przynależność do europejskiej wspólnoty narodów.
Współpraca międzynarodowa na polu warszawskiej oświaty rozwijana jest głównie przez:
- współpracę z instytucjami różnych krajów w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Inicjatywy
podejmowane przez Biuro Edukacji w celu nawiązania współpracy w dziedzinie oświaty z takimi
krajami jak: Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Izrael, a w szczególności wizyty studyjne dają
możliwość wymiany doświadczeń dyrektorów i nauczycieli warszawskich szkół oraz władz
oświatowych z partnerami z innych państw, zwłaszcza z Unii Europejskiej;
- inicjowanie i realizację międzynarodowych projektów w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (takich jak: program „Uczenie się przez całe
życie”, w tym: Partnerskie Projekty Comeniusa, Leonardo da Vinci, e-Twinning oraz program
Młodzież w działaniu); najczęściej szkoły warszawskie współpracują ze szkołami z Niemiec,
Hiszpanii i Włoch;
- inicjowanie i wspieranie udziału szkół w europejskich projektach wymiany młodzieży, w tym
z miastami partnerskimi m.st. Warszawy, m.in. w ramach takich programów jak: Polsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, polsko-izraelska współpraca
młodzieży, wymiana młodzieży w ramach funduszy pomocowych (zwłaszcza z Białorusią
i Ukrainą).
W sumie w latach 2008-2012 w różnych formach wymiany młodzieżowej uczestniczyło 287
warszawskich szkół i placówek oświatowych, które realizowały 386 projektów. Łączna suma
dofinansowania tych projektów wynosiła 9 604 975 zł.
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Tabela: Zestawienie międzynarodowych projektów realizowanych przez warszawskie szkoły i placówki
oświatowe w latach 2008-2012

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Program
„Uczenie się
przez całe życie”
Partnerskie
Projekty
Comeniusa
Program
Leonardo da
Vinci
(szkoły
partnerskie z 5
krajów UE:
Włochy, Niemcy,
Wielka Brytania,
Holandia,
Hiszpania)
Program
„Młodzież w
Działaniu”

2008-2012

Liczba szkół
zakwalifikowanych
do realizacji
programu
71 szkół

2008-2012

17 szkół

17 projektów

1 552 296 zł

2008-2012

4 szkoły

4 projekty

50 250 zł

Projekty
realizowane w
ramach
Funduszu
PolskoLitewskiego
(szkoły
partnerskie z
Litwy)
Pozostałe formy
współpracy
międzynarodowej
prowadzonej
przez szkoły i
placówki
oświatowe
Razem

2008-2012

3 szkoły

3 projekty

77 184 zł

2008-2012

192 szkół i placówek
oświatowych

291 projektów

3 384 725 zł

2008-2012

287 szkół i
placówek

386 projektów

9 604 975 zł

Nazwa
realizowanego
programu

Rok
realizacji

Liczba
realizowanych
projektów
edukacyjnych
71 projektów

4 540 520 zł

Kwota
dofinansowania

Aby wspomóc współpracę międzynarodową warszawskich szkół na początku 2011 r. rozpoczął
działalność Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej, jako szkolne schronisko
młodzieżowe,

które oprócz świadczenia

usług

noclegowych,

wspiera i inicjuje współpracę

międzynarodową młodzieży, pomaga w przygotowaniu programu pobytu młodzieżowych grup
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zagranicznych w Warszawie, promuje wiedzę o Unii Europejskiej, współpracuje z organizacjami
pozarządowymi wspierającymi budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynuje uczestnictwo
Warszawy w szeregu europejskich programach młodzieżowych. W roku 2012 przebywali w EDSM
przedstawiciele 30 krajów, co świadczy o powodzeniu tej inicjatywy. Dom europejski to jest często
odwiedzany przez młodzież i nauczycieli wschodnich sąsiadów Polski, przyczyniając się do
wzmocnienia roli Warszawy jako miejsca kontaktów społeczeństw tych krajów z Polską i UE.

III. 9 Wykorzystanie funduszy unijnych

Projekty dofinansowane z funduszy unijnych dotyczą przede wszystkim celów wyznaczonych
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (zwłaszcza w ramach priorytetów: III - Wysoka jakość
edukacji; VI - rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej; IX - rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach) oraz w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego dla Mazowsza. Projekty prowadzone są przez Biuro Edukacji (niekiedy w partnerstwie
z organizacjami

pozarządowymi

i uczelniami),

dzielnice

oraz

szkoły.

Część

projektów

dofinansowanych jest z innych źródeł, jak Norweski Mechanizm Finansowy, czy Europejski Fundusz
na rzecz Uchodźców.
Biuro Edukacji koordynowało 25 projektów realizowanych w latach 2007-2012, lokując się na
drugim miejscu (po Biurze Funduszy Europejskich) wśród biur urzędu Miasta prowadzących projekty.
Pozyskana kwota to 47 732 943 zł. Są wśród nich m.in.:
- 8 projektów skierowanych było do uczniów szkół zawodowych i łącznie pozyskano na te
projekty 9 538 144 zł,
- ważnym elementem była pomoc uczniom cudzoziemskim (w tym czeczeńskim) i ich
rodzinom, a także nauczycielom pracującym z uczniami cudzoziemskimi – 5 projektów na
łączną kwotę dofinansowania: 2 635 773 zł,
- 2 projekty prowadzone z myślą o uczniach szkół specjalnych, dofinansowane w kwocie
1 617 042 zł,
- 4 projekty wspierające kompetencje zawodowe nauczycieli oraz dyrektorów warszawskich
szkół na kwotę 2 093 577 zł,
- 5 projektów systemowych, w tym w ramach programów „Uczenie się przez całe życie”,
„Młodzież w działaniu” oraz z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, na które
pozyskano kwotę 20 183 934 zł.
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Szczególnie ważnym projektem realizowanym w ramach programu Comenius Regio był projekt
„Integracja uczniów cudzoziemskich i ich rodzin poprzez edukację” realizowany z władzami
oświatowymi stolicy Walii – Cardiff, razem ze szkołami i organizacjami pozarządowymi z obu miast.
Ponadto Biuro Edukacji współpracuje z Akademią Pedagogiki Społecznej przy realizacji
projektu podnoszącego poziom przygotowania przyszłych nauczycieli i specjalistów pracujących
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kwota 9 702 826 zł.
Doświadczenia zdobyte w perspektywie finansowej 2007-2013 będzie procentowało
w pozyskiwaniu środków z perspektywy 2014-2020.

III. 10 Finansowanie oświaty

Edukacja, obok transportu, stanowi najistotniejszą pozycję wydatków m.st. Warszawy.
W ostatnich latach następował stały wzrost nakładów na zadania związane z kształceniem
i wychowaniem uczniów, od 2008 r. o 14 %.
Tendencje dotyczące liczby uczniów, nauczycieli, wydatków i wynagrodzeń w warszawskiej
oświacie w latach 2006 – 2012
Porównanie roku 2006 do roku 2012
50,0%
43,8%

44,0%

wzrost
o 780
mln zł

wzrost
o 570
mln zł

wzrost
o 1304 zł

wydatki bieżące
ogółem na
edukację

wynagrodzenia
i pochodne
ogółem

przecietne
wynagrodzenie
nauczycieli brutto

41,0%
40,0%
30,0%

20,0%

10,0%

spadek
o 9 268
uczniów

wzrost
o 132
nauczycieli

0,6%

0,0%
-4,1%
-10,0%
liczba uczniów w
placówkach
publicznych

liczba etatów
nauczycielskich

Stały wzrost wydatków bieżących na edukację następował pomimo spadku liczby uczniów
o 9,4% od 2005 r., jak również znacznego ograniczenia dochodów podatkowych m.st. Warszawy od
2008 roku o 11,5%, co obrazuje poniższy wykres.
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Miasto stołeczne Warszawa przeznacza na finansowanie zadań oświatowych kwotę
przekraczającą wysokość otrzymywanej subwencji oświatowej o ok. 100%, co jest jednym
z rekordowych wyników w skali kraju.
W 2012 r. Warszawa ze środków własnych dołożyła do subwencji oświatowej kwotę 1,24 mld
zł między innymi na prowadzenie przedszkoli, jak też na zadania subwencjonowane. Największy
wpływ na poziom wydatków edukacyjnych w m.st. Warszawa mają w szczególności następujące
czynniki:
- system wynagradzania nauczycieli oparty na wysokich dodatkach, których poziom określa organ
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prowadzący,
- bogata oferta edukacyjna realizowana w oddziałach o niskiej liczebności uczniów,
- szeroki zakres prac remontowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych (w tym
zastosowanie nowoczesnych metod energooszczędności spełniających europejskie standardy),
- realizacja zadań uzupełniających podstawową działalność szkół (zajęcia pozalekcyjne, pomoc
socjalna dla uczniów, dotacje dla organizacji pozarządowych, wypoczynek dzieci i młodzieży itd.),
- duża liczba szkół i placówek oświatowych,
- funkcjonowanie rozległej sieci placówek edukacji pozaszkolnej z różnorodną ofertą edukacyjną.

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 za kluczowe narzędzia dla
osiągnięcia tak nakreślonych celów uznaje przeprowadzenie zmian w systemie zarządzania
i finansowania stołecznej oświaty oraz decentralizację zarządzania poprzez przyznanie większej
podmiotowości władzom dzielnic i dyrektorom szkół.
W 2008 roku wprowadzono nową metodę naliczania środków przekazywanych do dyspozycji
dzielnic m.st. Warszawy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji (działy 801 –
Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w szczególności uwzględniając
zasadę „pieniądz idzie za uczniem”. Ta właśnie zasada jest podstawą naliczenia środków na
działalność przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół
zawodowych (tzw. część zmienna budżetu). Ponadto, począwszy od 2010 r., według tej zasady
naliczone są środki na oddziały przedszkolne w szkołach.
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Wymienione wyżej jednostki tworzą łącznie około 80% wydatków bieżących dzielnic w zakresie
edukacji. Środki na działalność pozostałych typów jednostek (tzw. część stała budżetu) naliczone są
na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w latach poprzednich.
Priorytet podjęcia działań zmierzających do decentralizacji mechanizmów zarządzania
i finansowania oświaty wpłynął na zmianę zasad dysponowania przyznawanymi środkami. Możliwość
podejmowania decyzji dotyczących dysponowania pieniędzmi dla poszczególnych szkół i placówek
oświatowych pozostawiono w gestii zarządów dzielnic. Władze dzielnic, dokonując podziału środków
finansowych na jednostki oświaty, biorą pod uwagę dane z arkuszy organizacyjnych oraz potrzeby
w zakresie kosztów eksploatacyjnych i wydatków rzeczowych. Podejmowane przez władze dzielnic
decyzje uwzględniać muszą specyfikę poszczególnych jednostek. Istotne jest, aby wysokość środków
przekazanych jednostkom umożliwiała pełną realizację zadań wynikających z zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego szkoły.
Należy podkreślić, że koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia, wynikające
z obiektywnych przesłanek, w jednostkach tego samego typu mogą być różne. Zależy to
w szczególności od wielkości obiektu, w którym działa jednostka, jak również od liczby uczniów.
Z tego powodu nie stosuje się automatycznego podziału środków na poszczególne jednostki,
wyłącznie według zasady „pieniądz idzie za uczniem”, gdyż oznaczałoby to czasami brak możliwości
pokrycia pełnych potrzeb finansowych jednostek prowadzących mniej liczne oddziały, posiadających
siedziby w obiektach o dużej powierzchni (nieproporcjonalnej do liczby uczniów) lub usytuowanych
w obiektach budowanych w starych, energochłonnych technologiach.
Aby możliwa była racjonalizacja wydatków przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zadań
przez wszystkie jednostki edukacyjne, w nowym warszawskim systemie finansowania oświaty za
miarę efektywności przyjęto koszty realizacji zadań przypadające na 1 ucznia przeliczeniowego
w poszczególnych

rodzajach

jednostek.

Ukształtowane

w

ten

sposób

pojęcie

„uczniów

przeliczeniowych”, oznacza przypisanie poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednich wag ze
względu na zróżnicowane koszty kształcenia, tj. przede wszystkim:
- względy medyczne (niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie umysłowe, zaburzenia
zmysłów wzroku i słuchu oraz inne),
- rodzaj szkół (publiczne/niepubliczne),
- zaburzenia funkcji społecznych (zagrożenie uzależnieniem, zaburzenia zachowania,
niedostosowanie społeczne).
Posłużenie

się

kategorią

„uczniów

przeliczeniowych”

pozwoliło

na

uwzględnienie

zróżnicowanej specyfiki systemu edukacyjnego w dzielnicach. Jako zalety wprowadzonego modelu
konstruowania budżetu w części edukacyjnej można określić następujące jego właściwości:
- racjonalizacja kosztów,
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-

dążenie

do

niwelowania

stosunkowo

wysokich

kosztów

systemu

edukacyjnego

charakteryzujących niektóre dzielnice,
- przejrzystość - czytelne reguły naliczania wysokości środków do dyspozycji dzielnic,
- obiektywizm - wynikający z przyjęcia zasady „uczeń przeliczeniowy”,
- elastyczność na zmiany demograficzne - poprzez powiązanie środków do dyspozycji dzielnic
z liczbą korzystających z systemu edukacyjnego.
Poza wprowadzeniem jednolitego systemu finansowania warszawskiej edukacji, jako
najważniejsze działania skutkujące zwiększeniem efektywności wydatkowania środków publicznych,
decentralizacją decyzji, skuteczniejszym gromadzeniem i przetwarzaniem danych finansowych,
a także autonomią szkół należy wymienić:
- prowadzenie budżetu zadaniowego stanowiącego nowoczesne narzędzie zarządzania
finansami publicznymi,
- planowanie wydatków oświatowych w perspektywie wykraczającej poza rok budżetowy
(planowanie budżetu na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz szczegółowej
prognozy dwuletniej),
- wprowadzanie zmian w budżecie m.st. Warszawy zgodnie ze ściśle określoną procedurą wdrożenie elektronicznych narzędzi wspomagających proces planowania budżetowego,
- rozliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w aplikacji ODPN, umożliwiającej
ewidencjonowanie wszystkich wydatków związanych z dotacjami,
- organizowanie stałych szkoleń dla kadry zarządzającej warszawską oświatą,
- realizację części zadań oświatowych poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych.
Ostatnie lata to również znaczny wzrost poziomu wynagrodzeń warszawskiej kadry
oświatowej. Przeciętne wynagrodzenie warszawskich nauczycieli w 2012 r. w porównaniu do lat
poprzednich obrazuje poniższy wykres (zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela od 2009 r. sporządzane
są szczegółowe sprawozdania z wynagrodzeń nauczycieli).
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Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 20062012 (w mld zł)
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Analizując w perspektywie od roku 2007 przeciętne wynagrodzenie warszawskich nauczycieli
wzrosło o 1137 zł i wyniosło w 2012 r. 4488 zł. Należy podkreślić, że choć wzrost ten wynikał
w szczególności z ustawowych podwyżek, źródłem jego finansowania były w znacznym stopniu środki
samorządu, gdyż subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa obligatoryjnych wydatków
w obszarze edukacji. Warszawski system wynagradzania kadry pedagogicznej, zapewniający wysokie
dodatki motywacyjne, a także wyższe wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych powoduje, że przeciętne wynagrodzenie warszawskich nauczycieli było i jest wyższe
niż w największych miastach Polski.
W wydatkach na warszawską oświatę największy i rosnący udział stanowią wynagrodzenia
i pochodne – stanowiąc ok. 70% ogółu wydatków. Dwie następne największe kategorie to wydatki
rzeczowe – blisko 13% i koszty związane z dotowaniem placówek niepublicznych – blisko 11%.
Szczegółową strukturę kosztów ukazują niniejsze wykresy.
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Wykres: Struktura wydatków w roku szkolnym 2011/12 w rozbiciu na rodzaje wydatków:

Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2011/12

Taka struktura wydatków utrudnia prowadzenie projakościowych działań w warszawskiej
oświacie, dlatego w następnych latach należy dążyć do jej zrównoważenia i przeznaczania większych
środków na inne działania prorozwojowe.
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III. 11 Partnerzy warszawskiej edukacji

III.11.1 Organizacje pozarządowe

Współpraca z partnerami społecznymi oświaty to fundament budowy obywatelskiej szkoły
w Warszawie i wzmacniania kapitału społecznego mieszkańców. Platformą dialogu są konsultacje
społeczne, zespoły robocze, tematyczne grupy negocjacyjne złożone z przedstawicieli m.st.
Warszawy i organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne formy rozmowy i wymiany informacji,
zwłaszcza te przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie oraz
uchwalanym corocznie programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.
Opracowany model współpracy z organizacjami pozarządowymi zaowocował w latach 20082012 realizacją 1 329 projektów oświatowo-wychowawczych, wspomagających edukację szkolną,
uatrakcyjniających edukację pozaformalną i twórczo animujących wolny czas dzieci i młodzieży
zrealizowanych

łącznie

przez

255

organizacji

pozarządowych.

Wielokrotnie

skutecznie

rozwiązywano doraźne problemy dotyczące kształcenia, wychowania i integracji dzieci i młodzieży.
Organizacje pozarządowe realizują na rzecz dzieci i młodzieży projekty wnoszące treści wykraczające
poza programy szkolne i odpowiadające na zainteresowania młodzieży. Ze względu na wieloletnie
tradycje i potencjał infrastrukturalny, szkoły są także ważnym partnerem organizacji pozarządowych
w działaniach

animujących

lokalne

społeczności.

Ma

to

szczególne

znaczenie

zwłaszcza

w obrzeżnych dzielnicach Warszawy, gdzie liczba placówek pozaszkolnych jest niewystarczająca.
Trzeba również podkreślić zaangażowanie III sektora w przygotowanie dzieci do nauki w przedszkolu
i szkole.
Dotacje przeznaczone na realizację przez organizacje pozarządowe programów edukacyjnych
i wychowawczych wyniosły w latach 2008-2012 łącznie – ponad 34 mln zł (szczegółowe zestawienie
dotacji w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli poniżej). Wiele projektów dotowanych jest
w systemie „małych grantów”, co ułatwia aplikowanie o dofinansowanie projektów (do 10 tys. zł).
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Liczba projektów

Rok
Programy Zima/Lato

Łącznie

Projekty
Wyjazdy
edukacyjne

Małe Granty liczba projektów

Wysokość dotacji

Liczba organizacji
współpracujących

Tabela: Wysokość dotacji na projekty edukacyjne przyznanych organizacjom pozarządowym
ze środków m.st. Warszawa 2008 - 2012

2008 2 620 000 3 000 000 5 620 000

180

72

129

2009 3 820 000 3 800 000 7 620 000

241

66

95

2010 4 200 000 3 800 000 8 000 000

211

75

101

2

2011 4 200 000 2 800 000 7 000 000

196

66

148

20

2012 3 500 000 2 500 000 6 000 000

163

59

122

27

991

338

18 340
000

15 900
000

34 240
000

1329

49

255

Źródło: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa 2012

Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy oraz
pozafinansowy. Współpraca finansowa dotyczy m.in.: wspierania lub powierzania realizacji zadań
własnych samorządu w dziedzinie oświaty i wychowania organizacjom pozarządowym wyłonionym
poprzez otwarte konkursy ofert, tryb małych grantów oraz zakup usług od podmiotów III sektora;
wynajmowania organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach lokali i budynków,
będących w dyspozycji m.st. Warszawy. Współpraca pozafinansowa dotyczy m.in.: wzajemnego
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wsparcia merytorycznego i technicznego w realizacji zadań oświatowo-wychowawczych oraz
obszarów współpracy; konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego
i innych kluczowych dokumentów m.st. Warszawy, mających znaczenie dla oświaty i wychowania;
współpracy z placówkami oświatowymi; nieodpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym na
cele

oświatowo-wychowawcze

lokali

i budynków,

będących

w

zasobach

m.st.

Warszawy;

nieodpłatnego realizowania przez organizacje pozarządowe rozmaitych objętych porozumieniami
zadań na rzecz m.st. Warszawy.

III.11.2 Rodzice

Warszawska oświata stwarza warunki do jak najszerszego włączenia rodziców. W 2008 r.
powstało Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, które umożliwia wymianę doświadczeń
i informacji, animuje szkolenia i dyskusje. Komunikację ułatwia strona internetowa warszawskich
rodziców (www.wcies.edu.pl, zakładka rodzice), na której zamieszczane są przydatne informacje,
materiały, dokumenty prawne. Grupa wyszkolonych liderów rad rodziców wspiera działania w swoich
dzielnicach. WCIES realizuje program szkoleniowy dla rodziców i rad rodziców.
Wyniki badań rad rodziców przeprowadzonych w 2008 przez Centrum Komunikacji Społecznej
na zlecenie Biura Edukacji pokazują, iż w opinii zdecydowanej większości respondentów rodzice
rzeczywiście zwracają się do rady rodziców ze swoimi problemami, prośbami lub postulatami1. Jednak
członkowie rad rodziców mają poczucie raczej ograniczonego wpływu na decyzje zapadające
w placówce, przede wszystkim z powodu braku zaangażowania ogółu rodziców, jak również braku
wystarczających

środków

finansowych

oraz

niepełnej

wiedzy

o prawach

i

obowiązkach

przysługujących radom.
Działania Miasta w tym obszarze w przyszłych latach będą koncentrować się na pogłębianiu
współpracy rodziców z dyrektorami i nauczycielami oraz ich aktywizacji i zachęcaniu do włączania się
w sprawy szkolne. Realizowany będzie program wsparcia szkoleniowego, obejmujący kursy, wykłady,
wymianę doświadczeń, fora oświatowe.

III.11.3 Uczelnie

Szerszą

współpracę

z

warszawskimi

uczelniami

zapoczątkowało

podpisane

w 2008 r. porozumienie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Uniwersytetem Warszawskim
i Politechniką
1

Warszawską

o współpracy

w obszarze

popularyzacji

nauk

humanistycznych,

Źródło: http://www.rodzicewedukacji.org.pl/pliki/eloelo520.pdf
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społecznych i matematyczno-przyrodniczych. Zakres współpracy obejmuje popularyzację nauki wśród
uczniów stołecznych szkół, a także umożliwienie podnoszenia kwalifikacji nauczycielom. Przykładowo
dzięki umowie z Politechniką Warszawską około 200 uczniów, głównie szkół ponadgimnazjalnych,
uczestniczy każdego roku w zajęciach warsztatowych i wykładach z matematyki i fizyki. Miasto
nawiązało także systemową współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskową
Akademią Techniczną, Szkołą Główną Handlową, Akademią Obrony Narodowej, Akademią
Pedagogiki Specjalnej, Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, a także Akademią Leona Koźmińskiego oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.
Owocem współpracy z uczelniami są również, cieszące się dużym zainteresowaniem, letnie szkoły:
fizyki, chemii, matematyki oraz imprezy popularyzujące naukę, jak Festiwal Nauki i Piknik Naukowy.
W otwartych konkursach na granty dla organizacji pozarządowych coraz częściej biorą udział
organizacje studenckie, realizujące następnie projekty edukacyjne dla warszawskiej młodzieży
szkolnej.
Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce, skupiającym wysoko
wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i tysiące studentów. W Warszawie, w roku akademickim 2011/12,
w 77 uczelniach i 5 jednostkach zamiejscowych, uczyło się 258 890 studentów, w tym 157 029
studentów w 12 uczelniach publicznych. Studenci w Warszawie stanowili 84,3% ogółu studentów
studiujących na terenie województwa mazowieckiego. W roku akademickim 2011/12 w Warszawie na
studiach stacjonarnych kształciło się 126 369 studentów, tj. 48,8% ogółu studentów w tym mieście.
Niezwykle ważne jest więc promowanie stolicy, jako europejskiego ośrodka edukacji i nauki, również
dla studentów z zagranicy. Umożliwia to uruchomiony w 2008 r. program Study in Warsaw,
pomagający w pozyskiwaniu zagranicznych studentów i umiędzynaradawianiu stołecznych uczelni.
W 2012 r. w warszawskich uczelniach studiowało ok. 6,5 tys. studentów zagranicznych. Do tej
liczby dodać należy studentów przebywających na stażach programu Erasmus oraz w ramach
projketówe badawczych. Głównymi kierunkami geograficznymi, z których pochodzą studenci
zagraniczni, są kraje wschodniej Europy (zwłaszcza Ukraina i Białoruś), kraje Unii Europejskiej
(zwłaszcza Norwegia) oraz niektóre kraje azjatyckie. Opracowano informatory dla studentów
zagranicznych w językach: angielskim, ukraińskim, rosyjskim i chińskim prezentujące stołeczne
uczelnie i możliwości studiowania w Warszawie. Funkcjonuje informacyjna strona internetowa
programu www.studyinwarsaw.pl.
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IV.

Warszawska edukacja – elementy diagnozy

IV.1 Wpływ ustroju i funkcji metropolitalnych Warszawy na zadania edukacyjne

Specyfika ustroju Warszawy wynika z jednej strony ze stołecznego charakteru miasta,
z drugiej strony z unikatowego w skali kraju ustroju samorządowego określonego w „ustawie
warszawskiej”, którego kluczową cechą jest podział Miasta, funkcjonującego na prawach powiatu, na
dzielnice. Poza zadaniami dotyczącymi samorządu gminnego i powiatowego, Warszawa zapewnia
warunki niezbędne do funkcjonowania w Mieście naczelnych i centralnych organów państwa,
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
przyjmowania delegacji zagranicznych, funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze
infrastrukturalnym, mających znaczenie dla stołecznych funkcji miasta2. Warszawa pełni także funkcję
centrum największej aglomeracji w kraju, w której skoncentrowane są siedziby międzynarodowych
koncernów i przedsiębiorstw. Równocześnie Warszawa jest stolicą województwa mazowieckiego
i siedzibą wielu wojewódzkich placówek edukacyjnych (szkoły policealne, placówka doskonalenia
nauczycieli).

Rysunek: Edukacyjne submarki Warszawy

2

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.)
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Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy określiła stan prawny Warszawy jako gminy
mającej status miasta na prawach powiatu. Konsekwencją tego jest rola Warszawy, jako organu
prowadzącego placówki oświatowe przypisane w ustawie o systemie oświaty zarówno do zadań
gminy, jak też powiatu.
Wyjątkowa organizacja Miasta wynika również z faktu obligatoryjnego tworzenia dzielnic
określonych, jako jednostki pomocnicze oraz konieczności ustalenia kompetencji na dwóch
poziomach: Miasta i dzielnic. Podział zadań na wykonywane przez organy Miasta i organy dzielnic,
a także relacje między Miastem a dzielnicami, reguluje Statut m.st. Warszawy3, inne uchwały Rady
m.st. Warszawy (zwłaszcza tzw. „uchwała kompetencyjna”) oraz statuty poszczególnych dzielnic.

Rysunek: Kluczowe wartości marki warszawskiej edukacji

Podstawową zasadą określoną w ustawie o ustroju Miasta jest wykonywanie zadań przez
dzielnice w zakresie spraw lokalnych, a w przypadku placówek oświaty i wychowania - ich
utrzymywanie. Szczegółowe kompetencje dzielnic, w odniesieniu do placówek oświaty i wychowania,
zostały określone w tzw. uchwale kompetencyjnej4. Jej celem jest zapewnienie skuteczności
przenoszenia zadań m.st. Warszawy na niższy poziom wykonywania administracji publicznej,
stosowanie jednolitych zasad dotyczących zakresu spraw przekazanych do wykonywania dzielnicom,
3

4

Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 23, poz. 875)
Uchwała nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy
do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.)
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zapewnienie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielnicach. Ponadto kwestie związane
z kompetencjami w zakresie zarządzania warszawską oświatą regulowane są poprzez udzielane
burmistrzom pełnomocnictwa i upoważnienia.
Przywołana wyżej uchwała nie dotyczy placówek o znaczeniu ponaddzielnicowym, które
w sposób szczegółowy zostały wyliczone w kolejnej uchwale. Są to placówki, których zakres działania
wykracza poza właściwość miejscową poszczególnych dzielnic i które realizują zadania o charakterze
ogólnomiejskim.
Przeniesienie niektórych kompetencji w zakresie edukacji na poziom dzielnicy wymaga
koordynacji

i

nadzoru nad

wykonywaniem

tych

zadań oraz ustalania jednolitych

zasad

obowiązujących we wszystkich dzielnicach w kluczowych, strategicznych sprawach, (np. organizacja
roku

szkolnego).

Dzielnicom

przekazano

prowadzenie

placówek

oświatowych

o znaczeniu

dzielnicowym w zakresie zadań przypisanych w prawie oświatowym organowi prowadzącemu,
z wyłączeniem tworzenia, likwidacji, reorganizacji placówek oraz wyposażania ich w majątek.
Dzielnice odpowiadają za działalność prowadzonych placówek oświatowych i są zobowiązane do
zapewnienia im odpowiednich warunków działania (m.in. wykonywanie remontów obiektów szkolnych
i prowadzenie inwestycji). Zapewniają także obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną,
wyposażają placówki w pomoce dydaktyczne oraz niezbędny sprzęt dla pełnej realizacji programów
nauczania. W ramach przyznanych kompetencji prowadzą politykę kadrową wobec dyrektorów szkół
(np. przeprowadzenie konkursów i powierzanie stanowisk dyrektorów, ocenianie pracy dyrektorów,
wnioskowanie o nagrody).
Podział zadań w zakresie tworzenie budżetu m.st. Warszawy w obszarze edukacji przedstawia
się następująco: Biuro Edukacji przygotowuje propozycję założeń budżetowych w obszarze edukacji,
określa wytyczne dla dzielnic do konstruowania budżetu, wskazujące hierarchię planowanych
wydatków; wysokość środków jaką dzielnice muszą zaplanować na doskonalenie nauczycieli;
faktyczną i przeliczeniową liczbę uczniów. Skarbnik m.st. Warszawy określa natomiast wysokość
standardu finansowego na jednego ucznia przeliczeniowego oraz całkowitą wysokość środków
naliczonych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych. W ostatnim etapie planowania
budżetu, dzielnice dokonują podziału środków finansowych na poszczególne zadania i jednostki
oświatowe, a także podejmują ewentualne decyzje o zwiększeniu środków na edukację ponad kwoty
podane przez Skarbnika.
Powyższy katalog kompetencji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych przypisanych
dzielnicom, które poprzez podział administracyjny stolicy i związane z tym uprawnienia są blisko
placówek oświatowych. Zrozumienie lokalnych uwarunkowań, specyfiki osiedla czy rejonu jest
niezwykle ważne w podejmowaniu działań na rzecz zmniejszenia istniejących zróżnicowań między
dzielnicami.
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Zróżnicowanie to można obserwować analizując takie aspekty, jak: wskaźniki demograficzne, sieć
szkół, czy wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach. Rozpatrując położenie szkół warto wskazać,
że „stare” centralne dzielnice, w których jest gęsta sieć obiektów szkolnych, zmieniają funkcje
(odchodzenie od funkcji mieszkaniowych na rzecz biznesowych), wyludniają się i demograficznie
starzeją. Występują również „obszary problemowe” – przestrzenie przedwojennej, zniszczonej
zabudowy wymagające szczególnej troski ze względu na sytuację społeczną i materialną jej
mieszkańców (np. Praga Północ, fragmenty Targówka czy Woli). W rejonach wysokiej zabudowy
mieszkaniowej liczne są roczniki starszej młodzieży, a liczebność dzieci najmłodszych jest bliska
średniej dla polskich miast. W nowych osiedlach obiekty oświatowe z trudem zaspokajają potrzeby,
udział dzieci najmłodszych w ogólnej liczbie mieszkańców bije krajowe rekordy. „Zielone” dzielnice –
to problem odległości z domu do placówki oświatowej i konieczność utrzymywania względnie
niewielkich placówek, które po wybudowaniu w okolicy niewielkiego osiedla deweloperskiego okazują
się zbyt małe.
Innym wskaźnikiem zróżnicowania jest status społeczno-ekonomiczny rodziców, warunki życia,
kapitał kulturowy rodzin, ich aspiracje edukacyjne. Przykładowo: w ostatnich latach ze świadczeń
ośrodka pomocy społecznej korzystał co 10. mieszkaniec Pragi Północ i dla porównania co 40.
mieszkaniec Ursynowa; przykładowo w 2009 r. liczba orzeczonych eksmisji na Pradze Północ
wyniosła 268 wobec tylko jednej w Wilanowie. Podobnie zróżnicowanie można zauważyć analizując
wykształcenie mieszkańców, czy wskaźnik bezrobocia.
Odmienność między dzielnicami widoczna jest w wynikach egzaminów zewnętrznych.
Symbolicznym przykładem są rozbieżności w osiąganych wynikach egzaminów zewnętrznych,
przykładowo pomiędzy Ursynowem (83% uczniów zdało maturę w 2011) a Pragą Północ (73%)5.
Choć średnie wyniki warszawskich uczniów są wyższe od wyników osiąganych przez uczniów na
Mazowszu i w Polsce, to jednak różnice między dzielnicami

są znacznie wyższe niż różnice

zanotowane między województwami. Niwelowanie tych różnic wymaga wprowadzenia programów
rewitalizacyjnych, w których wsparciem merytorycznym będą objęte całe środowiska szkolne
(dyrektorzy, rady pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice) oraz realizowana będzie współpraca
z przedstawicielami pomocy socjalnej i służby zdrowia. Pilotażowe projekty prowadzone w ostatnim
czasie wskazały na konieczność dokładnego diagnozowania problemów szkół w trudnych
środowiskach, bowiem niepowodzenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej związane są często
z nieumiejętnym dostosowaniem pracy szkoły do możliwości uczniów.

Warszawa jest centrum realnie funkcjonującego „warszawskiego obszaru edukacyjnego”,
choć nie jest on formalnie zdefiniowany. Granice tego obszaru wyznaczają codzienne dojazdy
5

http://www.oke.waw.pl/new/download/files/File/raporty/2011/matura/dzielnice.pdf
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uczniów aglomeracji do szkół warszawskich, zwłaszcza w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w którym
ok. 1/3 uczniów mieszka poza Warszawą, miejsce pochodzenia studentów warszawskich uczelni czy
miejsce pracy absolwentów stołecznych szkół i uczelni oraz kadry edukacyjnej. Działania
podejmowane we współpracy samorządów terytorialnych otaczających przestrzennie Warszawę
z samorządem m.st. Warszawy stopniowo się zacieśniają, czego przykładem jest otwarcie
warszawskiego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na sąsiednie gminy i powiaty, umowy
związane z realizacją wychowania przedszkolnego, czy wspólne przedsięwzięcia warszawskiej
i mazowieckiej placówki doskonalenia nauczycieli. Pośrednio na mobilność edukacyjną w metropolii
warszawskiej oddziaływają takie rozwiązania jak wspólny bilet aglomeracyjny, powiązania komunikacji
publicznej, czy możliwość wyboru miejsca płacenia podatków.
Warszawa jest postrzegana przez mieszkańców innych gmin aglomeracji jako wartościowe
i atrakcyjne miejsce nauki. Na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego uczenie się w Warszawie
jest naturalną ścieżką kariery edukacyjnej uczniów ze strefy podmiejskiej, co wzmacnia licea
i technika warszawskie i osłabia te położone w powiatach okalających Warszawę. Zauważalna jest
tendencja do wybierania najlepszych warszawskich gimnazjów przez najlepszą młodzież z obszaru
podmiejskiego, co w związku z rejonizacją obowiązującą na tym etapie nauczania oraz założeniami
funkcji gimnazjum stwarza pewne problemy. W przypadku szkół zawodowych Warszawa jest
naturalnym centrum regionalnym dla tego obszaru nauczania. W nowej perspektywie czasowej
w większym stopniu rozwój szkolnictwa zawodowego będzie związany z potrzebami warszawskiego
rynku pracy i wymogami dotyczącymi nowych zawodów.
Na poziomie zarządczym w edukacji mamy w Warszawie swoiste uwarunkowania, które
obrazowo możemy określić jako „podwójna federacja” – z jednej strony związana z szerokimi
uprawnieniami dzielnic m.st. Warszawy (18 podmiotów), z drugiej strony ze współpracą z innymi
jednostkami

samorządu

terytorialnego

na obszarze

aglomeracji

warszawskiej

(kilkadziesiąt

podmiotów).
Brak ustawowych rozwiązań instytucjonalnych dla obszarów metropolitalnych utrudnia
pogłębianie współpracy edukacyjnej w aglomeracji warszawskiej. Oczekuje się, że do roku 2020
podstawy prawne funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce zostaną przyjęte na poziomie
krajowym i pozwolą rozwiązać wiele problemów związanych ze współpracą samorządów
terytorialnych w warszawskim obszarze edukacyjnym.
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IV.2 Wpływ procesów demograficznych na edukację

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest bardzo silnie uwarunkowany
sytuacją demograficzną Miasta, ale również aglomeracji warszawskiej, Mazowsza, Polski i Europy.
Zmiany w strukturze ludności miasta dotyczą nie tylko najmłodszych mieszkańców Warszawy, którzy
w czasie realizacji niniejszego dokumentu dorosną i zaczną korzystać z miejskiej sieci placówek
oświatowych. Ważne jest także zjawisko starzenia się mieszkańców Warszawy i przewidywany
w związku z tym rosnący udział coraz starszych osób w szkoleniach profesjonalnych, kursach
realizowanych przez instytucje rynku pracy, uniwersytetach trzeciego wieku. Analizie poddawane są
dane związane z wiekiem nauczycieli, w której również obserwowane starzenie się tej grupy
zawodowej i malejące zainteresowanie absolwentów szkół wyższych podjęciem pracy w szkole. Niż
demograficzny w sposób głęboki dotyka szkolnictwa wyższego, w którym w skali kraju liczba
studentów zmniejszy się z prawie 2 mln z pierwszej dekady XXI w. do ok. 1,2 mln studentów w 2020
r. Warszawskie uczelnie w porównaniu z innymi ośrodkami w mniejszym stopniu odczują ten spadek.
Według informacji zawartych w raporcie Urzędu Statystycznego w Warszawie Zmiany
w strukturze ludności Warszawy według wieku w latach 2002-2009. Proces starzenia się
mieszkańców stolicy, w młodszych grupach wiekowych (oprócz grupy wiekowej 0–4 lat) zanotowano
ubytek ludności, natomiast w najstarszych grupach znaczne wzrosty. Największy ubytek odnotowano
wśród młodzieży w wieku 20–24 lata – liczba osób w tym wieku zmniejszyła się o 33,0%, nieco
mniejsze w grupie wieku 15–19 lat – 31,7% oraz 10–14 lat – 20,5%. Natomiast populacja dzieci
najmłodszych (w wieku 0–4 lata) zwiększyła się o 36,6%, co w istotny sposób wpływa na konieczność
zapewnienia im miejsc w edukacji przedszkolnej i szkolnej w najbliższych latach. Tak więc grupą
uczniów kluczową z punktu widzenia planowania działań w obszarze edukacji formalnej w Warszawie,
będą najmłodsi mieszkańcy.
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Wykres: Ludność Warszawy wg. płci i wieku – stan 31.XII.2009

Źródło: „Zmiany w strukturze ludności Warszawy według wieku w latach 2002 – 2009. Proces starzenia się
ludności stolicy” Anna Antoszczak (red.) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010
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Liczba uczniów w placówkach publicznych w latach
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W grupie wiekowej objętej wychowaniem przedszkolnym liczba dzieci urodzonych w każdym
kolejnym roczniku jest coraz większa (2006 r. - obecne sześciolatki - 16 661; 2009 r. - obecnie trzylatki
- 19 660). W najbliższych latach tendencja ta utrzyma się, aby z czasem ustabilizować się. Zatem
utrzymanie wysokiego wskaźnika (97,3 proc.) upowszechnienia wychowania przedszkolnego
w najbliższych latach będzie dużym wyzwaniem dla samorządu warszawskiego. Działania te będą
synchronizowane z rozszerzeniem opieki w żłobkach. Liczniejsze roczniki zaczynają docierać do klas
pierwszych szkół podstawowych. Równocześnie w najbliższych latach w szkołach podstawowych
będzie się uczyło siedem roczników, gdyż do klas pierwszych trafiają zarówno sześciolatki, jak też
siedmiolatki.
Okres przejściowego spadku liczby uczniów przeżywają gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
W gimnazjach jest to zjawisko krótkotrwałe, ponieważ za trzy lata do tych szkół trafią pierwsze roczniki
dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat (cztery roczniki w gimnazjum), a następnie coraz
liczniejsze roczniki dzisiejszych przedszkolaków.
Szkoły ponadgimnazjalne jeszcze przez cztery-pięć lat będą musiały szukać swego miejsca na
edukacyjnej mapie stolicy przy spadającej liczbie kandydatów. Problem ten łagodzą dojazdy
młodzieży do warszawskich szkół z obszaru metropolii warszawskiej oraz grupa młodzieży z odległych
regionów Polski zamieszkała w internatach, bursach i w prywatnych zasobach mieszkaniowych.
Obecnie ponad 1/3 uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych pochodzi spoza Warszawy.
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Wykres: Saldo migracji w wybranych miastach w 2009 r.

Źródło: „Zmiany w strukturze ludności Warszawy według wieku w latach 2002 – 2009. Proces starzenia się
ludności stolicy” Anna Antoszczak (red.) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010

Od wielu lat sygnalizowane było występowanie zjawiska „przemeldowywania” dzieci i młodzieży do
obwodów szkół podstawowych i gimnazjów uważanych za szczególnie atrakcyjne. Dane pokazujące
skalę tego zjawiska zostały przedstawione w „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st.
Warszawie w roku szkolnym 2009/10 oraz 2011/116. Dodatkową trudność w planowaniu organizacji
pracy szkół (szczególnie szkół podstawowych i gimnazjów) stanowi duży odsetek uczniów
zameldowanych w innych, niż ich miejsce zamieszkania dzielnicach oraz dzieci bez meldunków
w Warszawie.
Skomplikowana i zmieniająca się sytuacja demograficzna powoduje konieczność stałego
monitorowania sieci przedszkoli i szkół oraz dokonywania zmian tak, by była ona dostosowana do
potrzeb dzieci i młodzieży.

6

Źródło: „Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2009/10 s.20
„Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2010/11 s. 18
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Tabela: Liczebność roczników dzieci i młodzieży w Warszawie
Wszystkich mieszkańców Warszawy

1 720 398

100,00%

Urodzeni w roku

Wiek

Liczba osób

Rozkład wieku w
Warszawie

2010

0

19 605

1,14%

2009

1

18 828

1,09%

2008

2

18 331

1,07%

2007

3

16 918

0,98%

2006

4

16 020

0,93%

2005

5

14 762

0,86%

2004

6

13 910

0,81%

2003

7

12 784

0,74%

2002

8

12 158

0,71%

2001

9

12 669

0,74%

2000

10

12 863

0,75%

1999

11

12 194

0,71%

1998

12

12 127

0,70%

1997

13

12 025

0,70%

1996

14

12 633

0,73%

1995

15

12 936

0,75%

1994

16

13 716

0,80%

1993

17

13 791

0,80%

1992

18

14 463

0,84%

1991

19

15 632

0,91%

1990

20

16 587

0,96%

1989

21

16 772

0,97%

1988

22

18 335

1,07%

1987

23

19 056

1,11%

1986

24

21 170

1,23%

1985

25

23 551

1,37%

1984

26

25 675

1,49%

1983

27

27 622

1,61%

1982

28

30 202

1,76%

1981

29

31 697

1,84%
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Grupa wiekowa

Liczba osób

Rozkład grup wiekowych w Warszawie
(w nawiasach dane z XII 2010)

0–2

56 764

3,30% (3,18%)

3–5

47 700

2,77% (2,63%)

6

13 910

0,81% (0,75%)

7–9

37 611

2,19% (2,21%)

10 – 12

37 184

2,16% (2,13%)

13 – 15

37 594

2,19% (2,29%)

16 – 18

41 970

2,44% (2,53%)

Źródło: „Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu
31 XII” tabela 17.
Rozwój edukacji ustawicznej, konieczność zdobywania kwalifikacji i kompetencji wpłynęły na
warszawski rynek edukacyjny. Jego wielkość nie może być ograniczana do „wieku szkolnego”, lecz
musi nawiązywać do „wieku edukacji”, zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie. Pojawiają się
nowe podmioty oferujące różnego rodzaju kursy, szkolenia, wykłady dla dorosłej części
warszawskiego społeczeństwa. Codziennie tysiące warszawiaków uczy się i rozwija swoje pasje:
począwszy od popularnych szkół rodzenia i klubików dla mam, przez szkoły językowe, szkoły tańca,
jogi, zajęcia sportowe, artystyczne, po uniwersytety trzeciego wieku. Wypełniając ideę kształcenia się
przez całe życia, dodatkowo realizowane są trzy wymiary edukacyjne: lifewide learning (szerokość
doświadczeń), czyli uczenie się w różnych miejscach, w różny sposób i w różnych rolach; lifelong
learning (długość doświadczeń) – uczenie się od najmłodszych do najstarszych lat oraz learning
outcomes (wysokość efektów uczenia się), czyli uznawanie efektów uczenia się, niezależnie od formy,
miejsca i czasu. Pomimo poprawy sytuacji w tym obszarze w ostatnich latach zarówno przed polską
i warszawską edukacją wciąż stoi wiele wyzwań, których realizacja pozwoli z czasem osiągnąć
wskaźniki zaangażowania w systemy kształcenia ustawicznego na poziomie krajów UE.

IV. 3 Efektywność nauczania

Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów zewnętrznych. Wyniki
warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych są wyższe od średniej
krajowej. W tabelach zamieszczone są średnie wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów z Warszawy
i województwa mazowieckiego w odniesieniu do wyników wszystkich uczniów w kraju (wartość 0).
Dane podawane są bez wyników osiągniętych przez uczniów z dysfunkcjami.
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Tabela: Sprawdzian szóstoklasistów

Rok

Warszawa

Mazowieckie

Polska7

miasta > 100 tys.
mieszkańców

2012

0,60

0,15

0 (22,75 pkt.)

0,25

2011

0,51

0,09

0 (25,27 pkt.)

0,20

2010

0,56

0,13

0 (24,56 pkt.)

0,23

Wykres:

Zestawienie

średnich

wyników

sprawdzianu

szóstoklasistów

w

Warszawie

i wybranych miastach.

7

W nawiasie średni wynik uczniów w Polsce.
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Wykres: Zestawienie średnich wyników sprawdzianu szóstoklasistów w dzielnicach Warszawy.

Tabela: Egzamin gimnazjalny (część matematyczno-przyrodnicza).
Warszawa

Mazowieckie

Polska

miasta > 100 tys.
mieszkańców

2012

matematyka

0,48

0,14

0 (47%)

0,21

przedmioty

0,45

0,11

0 (50%)

0,18

0,56

0,22

0 (23,63 pkt.)

0,18

0,49

0,15

0 (23,9 pkt.)

Brak danych

przyrodnicze
2011

matprzyrodnicze

2010

matprzyrodnicze

Tabela: Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna).
Warszawa

Mazowieckie

Polska

miasta> 100 tys.
mieszkańców

2012

Polski

0,39

0,10

0 (65%)

0,16

historia – wos

0,44

0,09

0 (61%)

0,16
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2011

humanistyczna 0,45

0,10

0 (25,31 pkt.)

0,18

2010

humanistyczna 0,47

0,11

0 (30,34 pkt.)

Brak danych

Wykres: Zestawienie średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w Warszawie i wybranych
miastach.
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Wykres: Zestawienie średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w dzielnicach Warszawy.
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Tabele ze średnimi wynikami uczniów zawierają wystandaryzowane wyniki. Porównując egzamin
gimnazjalny należy pamiętać o zmianie w podstawie programowej oraz zmienionej strukturze
egzaminu od 2012 roku.
Wyniki sprawdzianu w latach 2010 – 2012 pokazują, że ok. 70% uczniów w kraju uzyskało
wynik niższy niż równy średniemu wynikowi ucznia warszawskiego, a 30% uzyskało wynik wyższy.
Warto zaznaczyć, że właściwym punktem odniesienia dla Warszawy są miasta powyżej 400-500 tys.
mieszkańców (Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź).
Tabela: Egzamin maturalny.
Wskaźnik zdawalności w %8 - wśród osób, które pierwszy raz przystępowały do egzaminu

Rok

Warszawa

Polska

mazowieckie

2012

85,1%

80%

81%

2011

89,6%

75,5%

76%

2010

85%

81%

79,4%

8

liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w stosunku do liczby zdających
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Od wielu lat najlepsze wyniki matur osiagane są w warszawskich liceach. Wg Rankingu
Maturalnego Liceów Ogólnokształcacych 2013 warszawskie licea zajeły 3 pierwsze miejsca, 6
warszawskich liceów jest w pierwszej 10-tce, a 19 w pierwszej 50-tce. W odróżnieniu od innych
dużych miast kolejność warszawskich szkoł często się zmienia co świadczy o wyrównanej dużej
grupie najlepszych szkół i ich rywalizacji o jak najlepsze wyniki.
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Źródło: XV Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych czasopism Perspektywy i Rzeczpospolita

Ważnym uzupełnieniem przytoczonych danych jest ranking Krajowego Raportu o Rozwoju
Społecznym (United Nations Developmnet Programme) Polska 2012 – Rozwój regionalny i lokalny.
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące pierwszej dziesiątki rankingu powiatów o najwyższych
wartościach Wskaźnika Edukacji (EI) jako składowej Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego
(LHDI) w roku 2010. Dane te wskazują na wiodącą pozycję w rankingu nie tylko samej Warszawy ale
również jej obszaru metropolitalnego. Jak zauważają autorzy raportu, województwo mazowieckie
znacząco odstaje od pozostałych regionów, tworząc własną klasę zarówno z najwyższymi w kraju
wartościami Wskaźnika Edukacji, jak i największym PKB per capita. („Raport” s.79)

Powiat

Pozycja wg
EI

EI

Pozycja wg
LHDI

LHDI

Warszawa

1

97,75

1

87,63

Kraków

2

88,47

5

72,05

Sopot

3

88,38

8

69,78

Lublin

4

86,10

17

64,57

Poznań

5

85,83

6

71,52

Białystok

6

84,02

13

68,10

Piaseczyński

7

83,74

2

80,75
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Krosno

8

83,30

20

63,37

Rzeszów

9

83,24

7

71,22

Opole

10

83,02

11

68,82

Wrocław

82,43

14

66,53

Pruszkowski

78,93

3

72,92

Legionowski

73,76

10

69,09

Warszawski Zachodni

70,88

4

72,48

Źródło: Podsumowanie Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym – Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny,
Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012
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IV 4. Ocena realizacji zadań edukacyjnych w latach 2008-2012

Aby móc spojrzeć w przyszłość i określić najistotniejsze cele i wzywania edukacyjne Warszawy
do 2020 roku, należy dokonać diagnozy realizacji poprzedniej Polityki edukacyjnej miasta w latach
2008-2012.
Za priorytetowe działania w latach 2008-2012 uznano:
- wspieranie rozwoju małego dziecka, w tym upowszechnianie różnych form edukacji
przedszkolnej,
- stałe podnoszenie jakości kształcenie w szkołach,
- tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska wychowawczego w szkołach,
- unowocześnianie edukacji dla rynku pracy, w tym przebudowa oferty szkolnictwa zawodowego,
- przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu społecznemu,
- stwarzanie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów,
- wzmacnianie obywatelskiego i europejskiego wymiaru edukacji,
- szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu,
- budowanie związków między oświatą a szkolnictwem wyższym,
- rozwój współpracy ze społecznymi partnerami edukacji.

Za kluczowe narzędzia dla osiągnięcia tak nakreślonych celów uznano przeprowadzenie zmian
w systemie zarządzania i finansowania stołecznej oświaty oraz decentralizację zarządzania,
przyznającą większą podmiotowość i sprawczość władzom dzielnic i dyrektorom szkół.
Podsumowując realizację Polityki edukacyjnej na lata 2008-2012 należy wskazać nie tylko na
działania, które wpłynęły na rozwój edukacji w mieście, ale także na obszary, które wymagają
mocniejszego wsparcia w następnych latach, bowiem procesy zmian w edukacji wymagają zazwyczaj
dłuższych, niż czteroletnie, okresów osiągania zamierzonych celów. W wielu działaniach jesteśmy
„w połowie drogi”.

W latach 2008-2012 udało się w Warszawie stworzyć wiele ważnych dla dalszego rozwoju
nowych miejsc edukacyjnych, do których przede wszystkim należy zaliczyć:
- Centrum Nauki Kopernik,
- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
- Europejski Dom Spotkań Młodzieży,
- Piwnice staromiejskie (w tym w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej),
- nowe przedszkola i szkoły podstawowe (7 przedszkoli i 5 szkół),
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- nowe szkolne obiekty sportowe, w tym Orliki przy szkołach (11 boisk),
- nowe place zabaw w szkołach i przedszkolach (w latach 2009 – 2012 wybudowano 31 placów
zabaw oraz zmodernizowano 24 place zabaw przy szkołach w ramach „Radosna szkoła”).
Priorytet Wspieranie rozwoju małego dziecka był impulsem do podjęcia nowatorskich zadań
takich, jak budowa wczesnego systemu wspierania dziecka (od narodzin) i jego rodziców
(poradnictwo, portal informacyjny Pomoc dziecku, międzysektorowa współpraca biur Urzędu m.st.
Warszawy). Warszawa osiągnęła jeden z najwyższych w kraju wskaźnik „uprzedszkolnienia” - 97,3
procent dzieci w wieku trzy-sześć lat uczęszcza do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i pierwszych klas. Było to możliwe dzięki budowie nowych placówek, modernizacji istniejących
obiektów oraz podjęciu działań upowszechniających potrzebę edukacji przedszkolnej (zwiększenie
o 10 tys. miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat).

Główne wyzwanie w następnych latach związane jest z szybko wzrastającą liczbą
najmłodszych warszawiaków (wzrost urodzeń od 2002 roku, corocznie średnio przyrost o ok. 1 tys.
osób). W najbliższych latach konieczne będzie:

- zapewnienie nowych miejsc edukacji przedszkolnej,
- wyrównanie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej między szybko rozwijającymi się
demograficznie dzielnicami zewnętrznymi a dzielnicami centralnymi,
- wzmocnienie współpracy z innymi sektorami publicznymi, by wspierać rodziców jako pierwszych
nauczycieli dziecka,
- współpraca z sektorem szkolnictwa niepublicznego w celu zapewnienia komplementarnej edukacji
przedszkolnej,
- zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie kadry oświatowej.

Priorytety Stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach oraz Stwarzanie warunków
do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów wiązały się z wieloma, nowatorskimi w skali kraju,
inicjatywami. Można do nich zaliczyć w szczególności:

- Program Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne pobudzający innowacyjność i kreatywność
środowisk szkolnych,
- Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,
- Certyfikat Wars i Sawa - warszawski system wspierania ucznia uzdolnionego, potwierdzający
osiągnięcie przez szkołę pożądanego standardu pracy dotyczącego wspierania uczniów uzdolnionych,
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- Wyróżnienie Szkoła z pomysłem promujące innowacyjne projekty edukacyjne,
- Stypendia naukowe Sapere Auso Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla
uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- wspólne programy ze stołecznymi szkołami wyższymi, dzięki którym uczniowie i nauczyciele mogą
korzystać z dorobku naukowego uczelni,
- wprowadzenie systemu grantów dla poradni psychologiczno – pedagogicznych wspierających
ponadstandardowe działania,
- otwarcie Centrum Nauki Kopernik popularyzującego naukę i rozwój zainteresowań uczniów.

Główne wyzwania w najbliższych latach wiążą się z wprowadzaną reformą systemu oświaty,
zwłaszcza reformą programową i zmianami w systemie egzaminów zewnętrznych. Konieczne będzie:

- dalsze budowanie systemu wspierania szkół i ich oceny, z wykorzystaniem nie tylko

wyników

egzaminów zewnętrznych,
- wprowadzenie programów rozwijających kreatywność uczniów z wykorzystaniem przykładowo: nauki
gry w szachy, nauki programowania, debat szkolnych, edukacji medialnej,
- rozwijanie współpracy z uczelniami, instytucjami i organizacjami promującymi zainteresowania
naukowe,
- promowanie i wsparcie najlepszych nauczycieli w dobie niżu demograficznego,
- rozszerzanie cyfryzacji szkół wspierającej jakość procesu nauczania.
Priorytet Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole był obecny
w projektach realizowanych przez szkoły i placówki oraz na poziomie ogólnomiejskim. Do głównych
działań, wpływających na budowanie klimatu bezpieczeństwa i wprowadzających innowacyjne
rozwiązania należy zaliczyć w szczególności:

- stworzenie sieci Interwentów kryzysowych,
- powołanie Mediatorów szkolnych,
- prowadzenie systemowych szkoleń dotyczących zarządzania sytuacją kryzysową, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, problematyki wychowawczej.

Głównymi wyzwaniami w najbliższych latach będzie w szczególności:

- wspieranie funkcji wychowawczej szkoły,

w tym

ustanowienie Warszawskiej Nagrody

Wychowawczej im. J. Korczaka,
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- rozszerzenie systemowej współpracy ze środowiskiem rodziców, w tym motywowanie do
organizowania dzielnicowych środowisk nauczycielskich,
- realizowanie projektów rozwijających umiejętności negocjacji rówieśniczych i debatowania,
- współpraca z policją i strażą miejską w procesie budowania bezpiecznego środowiska szkolnego,
- współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu ochrony
uczniów przed ryzykownymi zachowaniami,
- realizacja projektów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie,
- profilaktyka zdrowotna.

Priorytet Unowocześnienie edukacji dla rynku pracy, w tym przebudowa oferty edukacji
zawodowej był jednym z najistotniejszych czynników zmieniających obraz warszawskiej oświaty.
W 2007 roku rozpoczęto wielokierunkowe działania zmierzające do reaktywacji szkół zawodowych.
Głównymi działaniami było w szczególności:
- zainwestowanie dodatkowych środków w wyposażenie szkół zawodowych,
- otwarcie w szkołach nowych kierunków kształcenia odpowiadających na potrzeby rynku pracy,
- stworzenie dodatkowych kanałów informacji i promocji edukacji zawodowej, w tym publikowanie
bezpłatnego Informatora o technikach i zasadniczych szkołach zawodowych,
- rozpoczęcie współpracy z uczelniami technicznymi oraz pracodawcami, poprzez stworzenie
i współpracę w ramach trójporozumień Miasto – uczelnie - związki pracodawców,
- realizacja projektów dla szkolnictwa zawodowego, dofinansowanych z funduszy i programów Unii
Europejskiej,
- realizacja i współpraca w projektach promocji szkolnictwa zawodowego (Miasteczko zawodów,
Szkoła zawodowa – szkoła pozytywnego wyboru, Dziewczyny na politechniki i inne)
- uruchomienie doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
- powołanie Centrum Informacji Zawodowej w Pałacu Młodzieży.

Dzięki

powyższym

działaniom

odnotowano

istotny

wzrost

zainteresowania

uczniów

podejmowaniem nauki w technikach.

Głównymi wyzwaniami w najbliższych latach w powyższym obszarze będzie w szczególności:

- przeciwdziałanie wczesnemu „wypadaniu” z systemu szkolnego, zwłaszcza uczniów zasadniczych
szkół zawodowych, bez uzyskania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
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- przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do funkcjonowania w warunkach globalnego kryzysu
ekonomicznego i wysokiego bezrobocia młodych,
- przebudowa systemu szkolnictwa zawodowego zgodnie z reformą organizacyjną i programową
kształcenia zawodowego,
- budowanie związków szkół zawodowych z pracodawcami i partnerami zagranicznymi,
- promowanie kształcenia zawodowego, w tym poprzez wspólne działania z uczelniami technicznymi.

Priorytet Przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu społecznemu był przede wszystkim
obecny w programach adresowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Przygotowanie szkół ogólnodostępnych do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych, modernizacja
szkolnictwa specjalnego, unowocześnienie oferty kształcenia zawodowego dla tych uczniów oraz
umożliwienie objęcia opieką uczniów z najcięższymi dysfunkcjami, to wybrane zadania realizowane
w Warszawie. Szczególnymi działaniami były w tym zakresie:
- powołanie Dzielnicowych Centrów Integracji,
- zorganizowanie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych,
- utworzenie 25 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- uruchomienie serwisu Pomoc Dziecku skierowanego do rodziców, zawierającego bazę
informacyjną na temat pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- uruchomienie programu Warszawa różnorodna wspierającego dzieci cudzoziemskich i ich rodziców
w integracji z nowym środowiskiem,
- realizacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dotyczących edukacji uczniów
niepełnosprawnych,
- realizacja projektów, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych w wybranych
dzielnicach.

Głównymi wyzwaniami w najbliższych latach będzie w szczególności:

- podjęcie działań skoncentrowanych na zmniejszaniu różnic w dostępie do edukacji, będących
wynikiem możliwości finansowych i materialnych rodziców,
- kontynuowanie systemowych działań na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi,
- przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków do klas pierwszych i wsparcie nauczycieli w pracy
z młodszymi dziećmi,
- dążenie do pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji przedszkolnej,
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- rozwijanie programów edukacyjnych dla dzieci cudzoziemców, uchodźców oraz z mniejszości
narodowych i etnicznych,
- wsparcie szkół funkcjonujących w rejonach miasta o nasilonych problemach społecznych, we
współpracy z sektorem pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi.
Priorytet Wzmacnianie obywatelskiego i europejskiego wymiaru edukacji wskazywał na
potrzebę otwarcia warszawskich szkół na współpracę międzynarodową oraz rozwój kompetencji
społecznych młodzieży. Planowanie rozwoju kompetencji społecznych warszawskich uczniów
poprzedziły badania aktywności młodzieży (m.in. samorządności uczniowskiej i form spędzania
wolnego czasu). Głównymi działaniami w tym obszarze były:

- powołanie nowej placówki oświatowej - Europejski Dom Spotkań Młodzieży - łączącej funkcję
hostelu dla młodych gości z zagranicy z koordynacją międzynarodowych projektów współpracy,
- realizacja wielu wspólnych projektów w ramach programów UE „Uczenie się przez całe życie”
(w tym – Comenius, Leonardo da Vinci) oraz „Młodzież w działaniu” i innych projektów szkolnej
współpracy międzynarodowej (łącznie w okresie 2008-2012 zrealizowano lub rozpoczęto 386
projektów międzynarodowych),
- powołanie Młodzieżowej Rady Warszawy i Młodzieżowych Rad Dzielnic,
- powołanie Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców,
- realizacja wspólnych projektów edukacyjnych z miastami europejskimi, np. – Cardiff, Kijów, Berlin,
- udział w europejskich sieciach współpracy edukacyjnej, jak program URBACT.

Głównymi wyzwaniami w najbliższej przyszłości będzie w szczególności:

- wykorzystanie funduszy europejskich jako dodatkowego źródła finansowania ważnych zadań
edukacyjnych miasta,
- uruchomienie systemowych projektów współpracy międzynarodowej z europejskimi miastami
partnerskimi, pozwalających na pozyskiwanie cennych doświadczeń związanych z zarządzaniem
lokalnym systemem oświatowym,
-

upowszechnianie modelu funkcjonowania szkoły jako centrum

lokalnych inicjatyw oraz

propagowanie międzypokoleniowych działań,
- realizacja działań określonych w przygotowywanym programie Młoda Warszawa.
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Priorytet
w nauczaniu

Szersze
był

obecny,

wykorzystanie
zarówno

technologii

w pracy z

komunikacyjno–informacyjnych

nauczycielami

różnych

przedmiotów,

jak

i w inwestowaniu szkół w sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Głównymi przedsięwzięciami były:

- uruchomienie jednolitego miejskiego systemu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli,
- uruchomienie systemu rejestracji sześciolatków do klas pierwszych SP,
- pilotażowe wprowadzenie systemu rekrutacji do gimnazjów,
- stworzenie banku ofert pracy dla nauczycieli i rezerw kadrowych,
- wprowadzenie jednolitego arkusza organizacyjnego – podstawowego narzędzia komunikacji
zarządczej (system Sigma),
- włączenie się w realizację rządowego programu Cyfrowa szkoła (13 szkół w pilotażu),
- realizacja programów z funduszy europejskich (w tym w programie e-Twinning),
- uruchomienie projektu Widok – Wirtualny Dom Kultury,
- uruchomienie serwisu Pomoc dziecku,
- wprowadzenie elektronicznych narzędzi analizy wyników nauczania
- powstała elektroniczna mapa obwodów szkolnych,
- wdrożono miejskie i ogólnokrajowe systemy zarządzania informacja oświatową (SIO, SAP, SignUM,
EdytUM).

Nadal jednak szkoły w niewystarczającym stopniu korzystają z szybko zmieniających się
technologii komunikacyjno-informacyjnych. Konieczna jest więc realizacja programów, których celem
będzie powszechna cyfryzacja szkół, w tym z wykorzystaniem dofinansowania z programów
rządowych i Unii Europejskiej.

Głównymi wyzwaniami w najbliższym czasie będzie:

- rozwój wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnch w szkołach w ramach programu
Cyfrowa szkoła,
- upowszechnienie dostępności do publicznej sieci internetowej w stołecznych placówkach
oświatowych,
- rozwój hurtowni danych oświatowych, scalających rozproszone dane oświatowe,
- ujednolicenie systemów informatycznych stosowanych w dzielnicach (w tym finansowych),
- unowocześnienie systemu internetowej komunikacji z rodzicami i mieszkańcami,
- rozbudowa narzędzi wspierających samoocenę i ewaluację pracy szkół,
- rozwój wolnych edukacyjnych zasobów internetowych tworzonych w mieście.
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Priorytet Budowanie związków między oświatą a szkolnictwem wyższym akcentował potrzebę
budowania stałych powiązań systemem oświatowego w mieście z jego systemem akademickim.
Głównymi działaniami były:

- podpisanie umów o współpracy z warszawskimi uczelniami, których głównym celem był rozwój
zainteresowań i talentów młodzieży oraz popularyzacja nauki,
- wspólna realizacja projektów z funduszy europejskich,
- udział w promocji Warszawy jako atrakcyjnego miejsca nauki dla studentów z zagranicy (program
Study in Warsaw),
- współpraca z uczelniami w zakresie udostępniania laboratoriów.

W najbliższych latach niezbędne będzie podjęcie kolejnych działań, takich jak:

- nowe systemowe porozumienia z głównymi uczelniami warszawskimi,
- uruchomienie wspólnych projektów ze środków UE,
- współpraca w popularyzacji nauki.

Priorytet Rozwój współpracy ze społecznymi partnerami edukacji wskazywał na potrzebę
większego otwarcia szkół warszawskich na partnerów społecznych, konieczność uwzględnienia
istotnej pozycji III sektora w tworzeniu i aktywizacji nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego
poprzez edukację. Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty społeczne stanowią ważny łącznik
między mieszkańcami a strukturami samorządu miejskiego. Kluczowe jest współdziałanie z Komisją
Dialogu Społecznego ds. Edukacji. W ostatnich latach głównymi przedsięwzięciami we współpracy
z partnerami społecznymi były:

- powołanie Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców,
- istotne zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych zlecanych przez miasto
organizacjom pozarządowym (łącznie w latach 2008-2012 przeznaczono ponad 34 mln zł),
- rozszerzenie współpracy z sektorem szkolnictwa społecznego (w tym powołanie Klubu Dyrektorów
Szkół Niepublicznych, otwarcie miejskiej oferty edukacyjnej na szkoły niepubliczne, uruchomienie
grantów dla szkół niepublicznych w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych).

Tematyka zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie oświaty
i wychowania w ramach współpracy z m.st. Warszawa, dotyczyła m.in.: rozbudzania pasji naukowych
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i zainteresowań,

popularyzacji

osiągnięć

naukowych,

edukacji

kulturalnej,

uwrażliwiania

obywatelskiego, przeciwdziałania przemocy w szkole i w relacjach rówieśniczych; przygotowania
młodzieży do wejścia na rynek pracy; wychowania patriotycznego, promocji wielokulturowości
Warszawy, ochrony zabytków. Ten bardzo wartościowy element tworzenia edukacyjnej oferty Miasta
będzie nadal rozwijany. Główne zadania na najbliższe lata to przede wszystkim:

- utrzymanie poziomu dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- uruchomienie systemu mini-grantów dla inicjatyw młodzieżowych,
- podejmowanie wspólnych, międzysektorowych działań w obszarze społecznym.

Szczegółowa ocena realizacji poszczególnych priorytetów znajduje się w dokumentach
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, opracowywanych, co roku przez Biuro Edukacji
dla kolejnych lat szkolnych 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011.2012). Analiza tych sprawozdań
ukazuje konsekwencję w podejmowaniu działań na rzecz realizacji priorytetów Polityki edukacyjnej
m.st. Warszawy 2008-2012. W wielu obszarach, jak tych związanych z edukacją przedszkolną,
edukacją zawodową, stałym dążenie do podnoszenia efektywności nauczania w szkołach,
czy doskonaleniem nauczycieli uzyskane rezultaty stawiają Warszawę w gronie liderów w Polsce.
Szczegółowe informacje o osiągniętych efektach znajdują się w raportach i dokumentach
cyklicznie opracowywanych przez Biuro Edukacji. Wyniki analizy realizacji priorytetów stały się
punktem odniesienia do stawiania nowych zadań w kontekście dokumentów warszawskich, krajowych
i europejskich.
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IV.5 Tematyczna analiza SWOT

Tematyczna analiza SWOT warszawskiej edukacji
Obszar
tematyczny

Mocne strony
Wyż demograficzny w najmłodszych
rocznikach

1. Demografia

Szanse
Napływ osób uczących się oraz kadr
nauczających do Warszawy (z regionu,
kraju i zagranicy)

Słabe strony
Niż demograficzny w edukacji
szkolnej i akademickiej

Dodatnie saldo migracji

Zagrożenia
Niekorzystna prognoza demograficzna
Warszawy – spadek wskaźnika urodzeń
Starzenie się społeczeństwa miasta

Szybki rozwój demograficzny strefy
metropolitalnej

2. Kapitał ludzki

Wysoki poziom wykształcenia i wysokie
aspiracje edukacyjne mieszkańców

Pozyskanie większej liczby studentów
zagranicznych

Niewystarczające wykorzystanie
zasobów intelektualnych Warszawy

Zjawisko stałej migracji edukacyjnej do
Warszawy

Wzrost aspiracji edukacyjnych dorosłej
części społeczeństwa

Dysproporcje między dzielnicami w
zakresie wyników edukacyjnych

Najsilniejsze centrum akademicko naukowe w kraju
Wysoki poziom aktywizacji społecznej
mieszkańców

Zwiększenie aktywności obywatelskiej i
zainteresowania sprawami edukacji

Niska aktywność wyborcza młodej
części społeczeństwa

Nasilenie problemów wychowawczych z
dziećmi i młodzieżą

Wykorzystanie synergii edukacji z
programami wspierania rodziny,
rozwoju sportu, kultury i polityki
młodzieżowej miasta

Niewystarczająca na tle pozostałych
krajów UE aktywność w NGO

Wzrost rozwarstwienia społecznego, w tym
zjawisko gentryfikacji

Niepełne włączenie rodziców we
współdecydowanie o sprawach
szkoły

Niewystarczająca współpraca szkoły z
partnerami (NGO, społecznością lokalną)

Bogata oferta edukacyjna NGO

3. Kapitał
społeczny

Różnorodność społeczna i kulturowa
mieszkańców Warszawy

Zwiększenie roli wolontariatu w
działalności edukacyjnej
Zwiększenie zaangażowania w ramach
wspólnot lokalnych

Emigracja absolwentów szkół i uczelni za
granicę

Ograniczenie poziomu współpracy finansowej
miasta z NGO wynikające z kryzysu
ekonomicznego
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Szeroki program inwestycyjno –
remontowy zrealizowany w latach 2008
– 2012
Bogata sieć placówek edukacji
pozaszkolnej, instytucji kultury i
pozaszkolnych obiektów sportowych

4. Baza
edukacyjna

Powołanie nowych placówek: CNK,
WCIES, EDSM
Rozpoczęty program termo –
modernizacji obiektów szkolnych
Dostępność nowoczesnych obiektów
sportowych
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych,
Czynniki stymulujące innowacyjne
rozwiązania projektowe w szkołach i
placówkach edukacyjnych

5. Oferta
edukacyjna

Istniejąca oferta zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży w
okresie ferii i wakacji
Obecność imprez o najwyższej randze
kulturalnej i naukowej

Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli,
Rozbudowane możliwości doskonalenia
zawodowego kadry oświatowej

6. Kadra
edukacyjna

Uzupełnianie kadr oświatowych przez
kadry edukacji pozaszkolnej,
akademickiej i pozaformalnej

Możliwości zagospodarowania wolnych
powierzchni w budynkach oświatowych
Zmniejszenie obciążenia bazy
edukacyjnej dzięki możliwości realizacji
części procesu nauczania on-line
Pełne wykonanie procesu termomodernizacji budynków szkolnych oraz
zastosowanie OZE do ogrzewania
Racjonalizacja zamawiania i
wykorzystania energii, wody i innych
mediów
Budowanie nowych obiektów w nowych
technologiach
Rozwój miejskich instytucji
edukacyjnych, naukowych i kulturalnych
wspomagających proces nauczania i
wychowania
Realizacja programów wspierających
działalność innowacyjną szkół
Szerokie wykorzystanie technologii
informacyjno – komunikacyjnych w
nauczaniu
Lepsze wykorzystanie potencjału
organizacji pozarządowych i
europejskich
Dopływ wysoko wykwalifikowanych
kadr z innych sektorów –
akademickiego, społecznego,
biznesowego
Wzrost współpracy europejskiej
warszawskich nauczycieli
Rozszerzenie pracy nauczycieli na
dorosłą część społeczeństwa

Wciąż niewystarczający poziom
nakładów na inwestycje oświatowe i
wyposażenie w niektórych obszarach
miasta

Dekapitalizacja części bazy edukacyjnej
Brak spełnienia standardów wyposażenia w
części bazy w starych zasobach w centrum
miasta

Nieuregulowane sprawy własności
części gruntów i nieruchomości (w
tym konieczność zwrotu dawnym
właścicielom)
Brak wystarczającej infrastruktury
oświatowej w dynamicznie
rozwijających się dzielnicach
zewnętrznych

Różnice w oferty edukacyjnej w
poszczególnych dzielnicach
Niezadowalająca jakość części oferty
edukacyjnej
Niepełne wykorzystanie możliwości
innych (poza-miejskich) instytucji i
organizacji zlokalizowanych w
Warszawie

Wymagający modyfikacji system
motywacyjny wynagrodzeń

Zjawisko cyberwykluczenia oraz
powiększająca się luka między rozwojem
technologicznym a wykorzystaniem ITC w
oświacie
Zbytnia sektorowość oferty edukacyjnej
wnikająca z braku współpracy instytucji
Słaba obecność w ogólnoeuropejskich
programach edukacyjnych

Niewystarczające dostosowanie kadry
oświatowej do wprowadzania zmian w
procesie edukacji

Wciąż niesatysfakcjonujący prestiż
zawodu nauczyciela

Starzenie się kadry nauczycielskiej

Niewystarczająca znajomość
języków obcych

Brak modyfikacji regulacji prawnych
dotyczących nauczycieli na poziomie kraju

Ograniczony napływ młodej kadry
nauczycielskiej

Niedostosowanie liczebności kadry do
skutków przemian demograficznych
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Racjonalizacja sieci szkół i placówek
oświatowych

7. Zarządzanie
systemem
oświatowym

Wprowadzenie elektronicznych
narzędzi zarządzania oświatą
Funkcjonowanie programów
doskonalenia dla dyrektorów szkół i
placówek

Wysoki priorytet edukacji w polityce
finansowej miasta

8. Finanse
oświaty

9. Instytucje
otoczenia
edukacji

Szerokie wykorzystanie środków Unii
Europejskiej

Dalsza cyfryzacja zarządzania oświatą
Większa synchronizacja systemu
zarządzania oświatą z innymi
obszarami zarządzania – planowanie
przestrzenne, polityka transportowa,
polityka zdrowotna, sportowa,
kulturalna, społeczna

Pozyskiwanie środków z nowej
perspektywy finansowej Unii
Europejskiej dla realizacji celów
oświatowych
Pozyskiwanie środków sektora
biznesowego na rozwój edukacji

Współpraca miasta ze środowiskiem
akademickim i naukowym
umożliwiająca rozszerzenie oferty
edukacyjnej o zajęcia prowadzone na
uczelniach wyższych
Bogate zasoby instytucji kulturalnych
umożliwiające kontakt młodzieży
szkolnej z dziełami kultury wysokiej

Rozwój współpracy z uczelniami
wyższymi i partnerami społecznymi

Niewystarczająca baza analityczna
służąca podejmowaniu decyzji

Konflikty społeczne spowodowane zmianami
sieci szkolnej i przedszkolnej

Zróżnicowane podejście do
zarządzania oświatą w
poszczególnych dzielnicach

Powiększająca się luka między rozwojem
technologicznym a oświatą

Problemy w komunikacji pomiędzy
szkołami a władzami oświatowymi w
dzielnicach
Zróżnicowanie kondycji finansowej
poszczególnych dzielnic rzutujące na
finansowanie zadań edukacyjnych

Brak zrównoważania finansów oświaty w
relacji subwencja oświatowa – angażowane
środki własne

Niekorzystne dla wielkich miast
obowiązujące mechanizmy subwencji
oświatowej oraz mechanizmy
wynikające z innych regulacji
(„janosikowe”, „bierutowe”)

Zmiany w prawie oświatowym, które mogą
mieć wpływ na realizację niektórych zadań
edukacyjnych

Niepełna współpraca placówek
oświatowych z jednostkami zdrowia i
polityki społecznej

Kryzys ekonomiczny wpływający na
ograniczenie środków dla oświaty
Izolacja w funkcjonowaniu różnych sfer
polityki miejskiej – edukacji, zdrowia, sportu,
kultury

Rozwój edukacji poza szkołą
Instytucjonalizacja wieloletnich
programów współpracy z partnerami
edukacji

Nierównomierne nasycenie
instytucjami poszerzającymi ofertę
edukacyjną w skali między
dzielnicami

Likwidacja części instytucji w związku ze złą
sytuacją finansową

Niepełna kompatybilność szkolnictwa
zawodowego z potrzebami rynku
pracy

Emigracja absolwentów wysokiej jakości

Wykorzystanie potencjału NGO do
rozwoju edukacji

10. Rynek
zatrudnienia
a edukacja

Wysoki popyt na pracę i niski wskaźnik
bezrobocia

Zwiększenie współpracy szkół i uczelni
z przedsiębiorcami

Obecność innowacyjnych sektorów
gospodarki

Rozszerzenie oferty szkolnictwa
zawodowego na kształcenie dorosłych

Główne miejsce lokalizacji inwestycji
zagranicznych

Niewystarczający rozwój sektora kreatywnego

Niewystarczający prestiż szkolnictwa
zawodowego na warszawskim rynku
edukacyjnym

Stworzenie systemu doradztwa
zawodowego w szkołach

11. Stolica /
aglomeracja
warszawska

Współpraca szkół i uczelni z
przedsiębiorcami
Obecność instytucji edukacyjnych w z
poziomu warszawskiego, regionalnego i
krajowego, europejskiego

Szybki i wielopłaszczyznowy rozwój
m.st. Warszawy

Niewystarczające systemowe
rozwiązania metropolitalne w
zakresie edukacji

Brak regulacji prawnych w zakresie
funkcjonowania obszarów metropolitalnych w
Polsce

Przyjęcie rozwiązań prawnych
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Dynamiczny rozwój obszaru
metropolitalnego w otoczeniu
Warszawy

Dynamiczny rozwój Warszawy
Duży potencjał aglomeracji
warszawskiej w zakresie nauki i kultury

12. Pozycja w
Polsce /
Europie

Skuteczne pozyskiwanie środków UE
Dobre (na tle kraju) wyniki osiągane
przez warszawskie szkoły w systemie
egzaminów zewnętrznych i rekrutacji na
studia wyższe
Wysoki prestiż warszawskich instytucji
edukacyjnych

stymulujących rozwój obszarów
metropolitalnych

Rozwój międzynarodowej współpracy
edukacyjnej Warszawy
Wysoka wartość marki Warszawy jako
lidera innowacji edukacyjnych i
naukowych
Uzupełnianie imigracją ubytków
wynikających z niżu demograficznego

Nierównomierne rozmieszczenie
placówek edukacji przedszkolnej i
pozaszkolnej w relacji centrum –
obrzeża miasta

Relatywnie niska atrakcyjność
Warszawy jako ośrodka
akademickiego dla studentów
zagranicznych
Wpływ negatywnych stereotypów w
postrzeganiu wizerunku miasta w
Polsce i w Europie

Niewystarczający poziom inwestycji
edukacyjnych z poziomu krajowego i
regionalnego na obszarze Warszawy
Brak wystarczających powiązań
infrastrukturalnych w obrębie aglomeracji
stymulujących rozwój edukacji
Niska konkurencyjność Warszawy w obszarze
edukacji w porównaniu ze stolicami regionu –
Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt
Ograniczenie imigracji edukacyjnej związane
z trudnościami w sferze infrastruktury
mieszkaniowej i transportowej

Pełnienie roli atrakcyjnego ośrodka
akademickiego dla studentów
zagranicznych, szczególnie z Europy
Wschodniej
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IV. 6 Potencjały rozwoju i główne problemy warszawskiej edukacji
IV. 6. 1 Potencjały rozwoju Warszawy w obszarze edukacji
1. Korzystne trendy demograficzne i migracyjne miasta
Przyrost urodzeń w najmłodszych rocznikach, dodatnie saldo migracyjne, rozwijający się
obszar metropolitalny, korzyści skali, polepszające się połączenia komunikacyjne miasta z innymi
obszarami regionu i kraju, rosnącą atrakcyjność międzynarodowa miasta.
2. Wysokie aspiracje edukacyjne młodych mieszkańców Warszawy
Coraz wyższy poziom przeciętnego wykształcenia, rosnące uczestnictwo w wyższych etapach
edukacji, niski odsetek uczniów przedwcześnie kończących naukę, zaangażowanie rodziców,
dodatkowe inwestycje rodzin w edukację.
3. Najlepsze wskaźniki edukacyjne w skali kraju
Wyniki egzaminów zewnętrznych, wysoki wskaźnik uprzedszkolnienia, wysokie lokaty szkół
i uczelni w krajowych rankingach, siła edukacyjnej marki Warszawy, innowacyjne rozwiązania
edukacyjne warszawskiego samorządu.
4. Rozbudowana sieć instytucji i organizacji otoczenia oświaty – szkolnictwa
wyższego, nauki, kultury, sektora pozarządowego i biznesu
Najliczniejsza w skali kraju obecność tych podmiotów, ich relatywnie najwyższy poziom,
programy współpracy oświaty z partnerami, efekty synergii.
5. Bogata oferta edukacji poza szkołą
Rozbudowana sieć placówek edukacji pozaszkolnej stwarzająca warunki do systemowego
wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów, bogata oferta zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży, rozwój różnych form edukacji pozaformalnej i nieformalnej, zwiększająca się
oferta edukacji przez całe życie.
6. Dobrze wykształcona i doskonaląca się kadra pedagogiczna
Objęta systemowym, nieodpłatnym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowym oraz
metodycznym, posiadająca dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego wynikające
z potencjału metropolii warszawskiej.
7. Wykorzystywanie europejskich czynników rozwoju edukacji
Wykorzystanie funduszy europejskich do rozwoju warszawskiej oświaty, uczestnictwo
w programach europejskiej współpracy szkół, międzynarodowej wymianie młodzieży, wspólne
programy współpracy miasta z innymi metropoliami europejskimi).
8. Dynamiczny rozwój społecznego i prywatnego sektora edukacyjnego
Największe w kraju środowisko szkolnictwa społecznego oraz największy w kraju rynek
komercyjnych usług edukacyjnych, obejmujący dokształcanie, szkolenia, doradztwo. Sektor
tworzący sieć instytucji od szkół rodzenia po prywatne uniwersytety.
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9. Najlepiej rozwinięty w kraju sektor kreatywny
Tworzony przez liczne branże, w tym edukacyjną, obejmujący projektowanie, programowanie,
tworzenie dzieł sztuki, kultury, architektury, sektor nowych technologii, medialny, badawczy, itp.
Ciągłe generowanie zapotrzebowania na wiedzę, oryginalną twórczość, przedsiębiorczość,
innowacyjność. Podstawy do konkurowania z innymi metropoliami europejskimi i przyciągania
najzdolniejszych jednostek do miasta.
10. Rozszerzająca się oferta kształcenia ustawicznego i przez cale życie
Wzrastająca dostępność do kwalifikacyjnych kursów zawodowych, umożliwiających
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych. Rozwinięty rynek
szkoleń profesjonalnych skierowany do przedsiębiorstw. Wzrastające aspiracje edukacyjne
seniorów. Rozwój najliczniejszych w kraju uniwersytetów trzeciego wieku. Rozwój oferty
edukacyjnej uczelni ukierunkowanej na potrzeby od małych dzieci po emerytów, poprzez
tworzenie „uniwersytetów otwartych”, współpracę ze szkołami.

IV. 6. 2 Kluczowe problemy Warszawy w obszarze edukacji

1. Trudności w dostosowaniu edukacji do zmian demograficznych
Niż demograficzny w edukacji szkolnej: gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Niż
demograficzny w uczelniach. Oferty edukacyjne nie w pełni zaspokajają potrzeby coraz
liczniejszej grupy seniorów. W związku z niżem ograniczony napływ młodych nauczycieli.
2. Nierówności w edukacji
Nierówności terytorialne między dzielnicami - w zakresie wyników edukacyjnych, sieci
instytucji edukacyjnych. Nierównomierność sieci przedszkolnej i pozaszkolnej w relacji centrum –
obrzeża miasta. Brak wystarczającej infrastruktury oświatowej w dynamicznie rozwijających się
dzielnicach zewnętrznych. Nierówności społeczne - zbyt silny wpływ statusu ekonomicznospołecznego rodzin na efekty procesu edukacji. Niewystarczające osiągnięcia niektórych szkół
w przeciwdziałaniu procesom wykluczenia społecznego i nasilania się nierówności społecznych.
3. Niedostateczne wykorzystanie edukacji w rozwoju metropolii
Niewystarczające wykorzystanie zasobów intelektualnych Warszawy w procesach wspierania
rozwoju ekonomicznego, społecznego i przestrzennego. Słaba współpraca w obszarze
aglomeracji warszawskiej. Zbyt mały udział nauki i edukacji w tworzeniu gospodarki opartej na
wiedzy oraz wprowadzaniu innowacji. Niewystarczające systemowe rozwiązania metropolitalne
w zakresie edukacji. Ciągle relatywnie niska atrakcyjność Warszawy jako ośrodka akademickiego
dla studentów zagranicznych.
4. Wpływ kryzysu na edukację
Zmniejszone w związku z kryzysem ekonomicznym i finansowym dodatkowe środki
samorządowe na rozwój oświaty. Trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na budowanie
nowych żłobków i przedszkoli. Pojawiające się konflikty społeczne wynikające z konieczności
wprowadzania oszczędności w oświacie. Wciąż niewystarczający poziom nakładów na inwestycje
oświatowe i wyposażenie w szybko rozwijających się peryferyjnych obszarach miasta.
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Nieuregulowane sprawy własności części gruntów i nieruchomości, w tym konieczność zwrotu
dawnym właścicielom, jako następstwo „Dekretu Bieruta”. Niekorzystne dla wielkich miast
obowiązujące mechanizmy subwencji oświatowej oraz „Janosikowego”. Zróżnicowanie kondycji
finansowej poszczególnych dzielnic rzutujące na finansowanie zadań edukacyjnych.
5. Niepełna kompatybilność edukacji i rynku pracy
Ciągle niewystarczający prestiż szkolnictwa zawodowego na warszawskim rynku
edukacyjnym. Zbyt mała dostępność profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów.
Trudności absolwentów z wejściem na rynek pracy. Słabość systemu wspierania karier
edukacyjnych i zawodowych. Niewystarczająca znajomość języków obcych wśród nauczycieli.
Branżowe podejście ograniczające rozwój kadr społecznych i oświatowych. Niski poziom
przygotowania absolwentów uczelni do poruszania się na rynku pracy.
6. Niewystarczająca aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców
Bierność dużej części obywateli. Niska aktywność wyborcza młodej części społeczeństwa.
Niewystarczająca na tle pozostałych krajów UE aktywność w organizacjach pozarządowych.
Ograniczone uczestnictwo młodzieży w samorządności mieszkańców Warszawy. Zbyt niski
poziom uczestnictwa młodzieży w decyzjach oświatowych, które jej dotyczą. Zbyt niski poziom
samorządności rodzicielskiej. Konieczność lepszego przygotowania absolwentów szkół do
komunikacji społecznej. Niewielki zasięg debat społecznych o rozwoju Miasta. Niski poziom
uczestnictwa mieszkańców w edukacji przez całe życie.
7. Niewystarczające uspołecznienie edukacji
Zbyt mały udział szkół w rozwijaniu umiejętności uczniów w zakresie samorządności,
aktywności obywatelskiej i współdziałania. Niezadowalający poziom integracji wspólnot szkolnych.
Występująca w części szkół fasadowość samorządności uczniowskiej. Niezbyt skuteczne
docieranie do młodzieży z informacją o ważnych dla niej ofertach. Niewystarczający poziom
włączenia rodziców w życie szkoły. Zbytnie nastawienie szkół na ocenianie zewnętrzne a nie
harmonijny rozwój ucznia. Zbyt mały wpływ szkoły na kształtowanie wrażliwości społecznej,
postaw empatii. Za mało odpowiednich miejsc dla aktywności własnej młodzieży w przestrzeni
szkoły. Niepełna rola szkoły jako ośrodka lokalnej aktywności.
8. Niezadowalająca jakość części oferty edukacyjnej
Nastawienie części szkół na zbytnie przekazywanie wiedzy, a nie umiejętności.
Niedostosowanie części ofert kultury, sportu i rekreacji do potrzeb młodzieży. W zbyt małym
stopniu szkoły przygotowują do uczenia się przez całe życie. Niski poziom przygotowania
absolwentów szkół do współdziałania i pracy zespołowej. Zbyt niski poziom edukacji kulturalnej
i artystycznej w szkołach. Niewystarczające wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych
w pracy dydaktycznej szkoły. Często słaba współpraca placówek oświatowych z instytucjami
kultury, sportu, zdrowia i polityki społecznej. Szkoła w niewystarczającym stopniu wspiera postawy
prozdrowotne uczniów.
9. Bariery rozwoju kadr pedagogicznych i społecznych
Wciąż niesatysfakcjonujący prestiż zawodu nauczyciela. Wymagający modyfikacji system
motywacyjny wynagrodzeń. Słaby poziom przygotowania nauczycieli do pracy wychowawczej
z młodzieżą. Niewystarczający poziom kompetencji społecznych nauczycieli. Mała mobilność
zawodowa nauczycieli. Słaby przepływ kadr między nauką i oświatą. Ograniczona tylko do części
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nauczycieli efektywność doskonalenia zawodowego nauczycieli. Branżowe podejście do edukacji
ograniczające interdyscyplinarne podejście do rozwoju kadr społecznych.
10. Trudności zarządzania w obszarze edukacji
Wysokość nakładów na edukację nie zawsze koreluje z jej efektami. Niedostatecznie
efektywny poziom zarządzania w części szkół. Niewystarczająca baza analityczna do
podejmowania decyzji. Brak pełnych standardów zarządzania wspólnych dla wszystkich dzielnic.
Problemy w komunikacji pomiędzy nauczycielami a władzami oświatowymi w dzielnicach
wynikające z dużej skali systemu oświatowego. Zróżnicowane podejście do zarządzania
oświatowego w poszczególnych dzielnicach związane z ich zróżnicowaną sytuacja finansową.
Niestymulujący rozwoju oświaty charakter uregulowań prawnych związanych z Kartą Nauczyciela.
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V. Cele
Cel strategiczny: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego
Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju (SSW 2.1)

Cele
główne

Uczeń
Cel główny 1.1:
Zapewnienie
wysokiej
jakości
kształcenia
Cel 1.1.1
Podniesienie
poziomu
kompetencji
kluczowych

Cele szczegółowe

Cel 1.1.2
Wzmacnianie
kompetencji
społecznych i
obywatelskich
oraz
samorządności
młodzieżowej
Cel 1.1.3
Kształtowanie
tożsamości
lokalnej młodych
mieszkańców
Warszawy

Cel główny 1.2:
Przygotowanie
młodzieży do
funkcjonowania we
współczesnym
świecie
Cel 1.2.1
Zapewnianie równego
dostępu do edukacji
uwzględniającego
zróżnicowanie pod
względem zaplecza
społeczno –
ekonomicznego
uczniów
Cel 1.2.2
Wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

Nauczyciel
Cel główny 2.1:
Wzmacnianie roli
nauczyciela w
kreowaniu kapitału
ludzkiego i społecznego
(KLS)
Cel 2.1.1
Wykorzystanie potencjału
Warszawy do rozwijania
wiedzy i zainteresowań
nauczycieli
Cel 2.1.2
Wykorzystanie technologii
informacyjno –
komunikacyjnych w
procesie nauczania
Cel 2.1.3
Rozwijanie mobilności
zawodowej oraz
mobilności w przestrzeni
Unii Europejskiej

Cel główny 2.2:
Wykorzystanie
innowacyjnych działań
w procesie nauczania,
wychowania i opieki
Cel 2.2.1
Rozbudowa oferty
edukacyjnej dla
nauczycieli
Cel 2.2.2
Transformacja roli
nauczyciela – mentor,
trener, przewodnik
,
Cel 2.2.3
Indywidualizacja metod
rozwiązywania problemów
wychowawczych

Cel 1.2.3
Rozwój edukacji
najmłodszych dzieci

Cel 1.1.4
Zapewnienie
możliwości
rozwoju
potencjału
intelektualnego

Cel 1.2.4
Tworzenie warunków
do społecznej
partycypacji młodych
ludzi oraz inicjatyw
młodzieżowych

Cel 1.1.5
Zapewnienie
bezpiecznego
środowiska
szkolnego

Cel 1.2.5
Kształtowanie
umiejętności
niezbędnych w
nowych miejscach
pracy
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Cele główne

Szkoła
Cel główny 3.1:
Wzmacnianie i
wykorzystanie
zasobów oświaty
do budowania i
podnoszenia
poziomu KS i KL
mieszkańców
Warszawy.

Cele szczegółowe

Cel 3.1.1
Rozwój
samorządności
uczniowskiej i
rodzicielskiej na
poziomie szkół,
dzielnic i miasta
Cel 3.1.2
Wykorzystanie
zasobów
Warszawy do
zwiększenia szans
absolwentów na
rynku pracy
Cel 3.1.3
Pozyskiwanie i
wykorzystanie
środków z
funduszy UE

Cel główny 3.2:
Modernizacja i
cyfryzacja
warszawskiej
szkoły

Cel 3.2.1
Modernizowanie
infrastruktury
szkolnej
Cel 3.2.2
Wykorzystanie ITC
w zarządzaniu
oświatą
Cel 3.2.3
Budowanie
powiązań
aglomeracyjnych
warszawskiej
oświaty
Cel 3.2.4
Harmonizowanie
rozwoju oświaty w
dzielnicach
Warszawy
Cel 3.2.5
Modyfikacja sieci
szkolnej i dostępu
do placówek
uwzględniająca
sytuację
demograficzną

Poza szkołą
Cel główny 4.1:
Wykorzystanie zasobów
edukacji pozaszkolnej
do kształtowania
wrażliwości kulturalnej i
tożsamości
lokalnej

Cel 4.1.1
Rozwój oferty edukacji
między- kulturowej
Cel 4.1.2
Stworzenie warunków do
uczestnictwa w kulturze
Cel 4.1.3
Rozwój edukacyjnej
oferty varsavianistycznej
Cel 4.1.4
Budowanie porozumień
szkół z placówkami
edukacji pozaszkolnej,
instytucjami kultury i NGO
Cel 4.1.5
Tworzenie ofert
zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży
Cel 4.1.6
Stworzenie systemu
informacji młodzieżowej i
doradztwa zawodowego

Cel główny 4.2:
Zwiększenie roli
edukacji pozaszkolnej i
stworzenie warunków
do walidacji efektów

Cel 4.2.2
Współpraca w
europejskiej przestrzeni
edukacyjnej na poziomie
instytucjonalnym i
szkolnym
Cel 4.2.1 Wzmacnianie
roli edukacji nieformalnej i
pozaformalnej
Cel 4.2.3
Zwiększenie roli uczenia
się przez całe życie w
całej przestrzeni miasta
Cel 4.2.4
Integrowanie działań
Programu rozwoju
edukacji z programami
rozwoju kultury, sportu,
opieki społecznej i
ochrony zdrowia m.st.
Warszawy
Cel 4.2.5
Budowanie powiązań
szkół i placówek z
uczelniami
Cel 4.2.6
Tworzenie otwartego
środowiska edukacyjnego
i otwartych zasobów
edukacyjnych

Nadrzędny cel Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 określiła
Społeczna Strategia Warszawy do roku 2020 - Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału
ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju. Cele główne
i szczegółowe wyznaczają najważniejsze obszary i kierunki działania oraz determinują moduły
i projekty Programu.

82

VI. Strategiczne obszary, kierunki działań
Przedstawione powyżej cele główne i szczegółowe realizowane będą w następujących obszarach:

- edukacja przedszkolna i szkolna,
- edukacja zawodowa,
- edukacja poza szkołą,
- doskonalenie nauczycieli i kadr oświatowych,
- zarządzanie i finansowanie.

W każdym z powyższych obszarów występują wspólne aspekty. Są to:
- działania przeciw wykluczeniu społecznemu,
- edukacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- poradnictwo i doradztwo,
- oświata niepubliczna,
- współpraca ze społecznymi partnerami edukacji,
- europejski wymiar nauczania.
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VI.1 Edukacja przedszkolna i szkolna

W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja jest postrzegana jako
najważniejsza inwestycja w przyszłość. Koniecznym jest więc systematyczne podnoszenie poziomu
wykształcenia absolwentów warszawskich szkół, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości
kształcenia. Twórczy, innowacyjny, kreatywny i stosujący nowoczesne metody nauczyciel gwarantuje
tworzenie optymalnych programów nauczania, właściwą ich realizację oraz osiągnięcie zakładanych
efektów. Podmiotem w procesie edukacji jest dziecko, natomiast rola nauczyciela polega na
towarzyszeniu mu w zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności. Warszawska szkoła
powinna

tworzyć

środowisko

wychowawcze,

w którym

uczeń

kształtuje

swoją

inteligencję

emocjonalną i wrażliwość społeczną, a mądre wychowanie powinno zachęcać uczniów do
samodzielnej pracy nad własnym rozwojem i podejmowaniem odpowiedzialności za decyzje.
Ważnym elementem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
edukacyjnemu i społecznemu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie ze
standardami

europejskimi.

Do

grupy

uczniów

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi

w szczególności zaliczamy dzieci i młodzież: wybitnie uzdolnioną, z różnymi niepełnosprawnościami,
z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi,
znajdujące się w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, z rozpoznanymi niepowodzeniami
szkolnymi, z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych, z problemami adaptacyjnymi,
w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem w innych systemach edukacji, wywodzących
się z odmiennych kultur, cudzoziemców. W dobie pogłębiających się problemów zdrowotnych
społeczeństwa warszawska szkoła będzie przeciwdziałać temu zjawisku poprzez kształtowanie
postaw prozdrowotnych, proekologicznych i nawyków właściwego odżywiania. Warszawska szkoła
musi być miejscem, w którym każdy uczeń będzie się czuć bezpiecznie.

Kierunki działań i sposoby realizacji

1) Zapewnianie równych szans i warunków dostępu do edukacji.
1. Racjonalizacja sieci przedszkoli i szkół w korespondencji ze zmianami osadniczymi
i funkcjonalnymi przestrzeni miejskiej.
2. Dostosowywanie liczby miejsc w przedszkolach i szkołach do potrzeb demograficznych.
3. Zwiększanie dostępności wyboru przedszkola i szkoły.
4. Upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej przedszkoli i szkół.
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5. Prowadzenie rekrutacji do przedszkoli i szkół z wykorzystaniem elektronicznego systemu
rekrutacji.
6. Rozwijanie opieki świetlicowej.
7. Udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom.
8. Realizacja projektów wspierających szkoły w rejonach miasta z trudną sytuacja społecznoekonomiczną.
9. Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego porzucania szkoły.

2) Podnoszenie jakości kształcenia
1. Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.
2. Łagodzenie progów edukacyjnych między etapami edukacyjnymi.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów i odkrywanie talentów.
4. Propagowanie przykładów dobrych praktyk przedszkoli i szkół.
5. Premiowanie

osiągnięć

edukacyjnych,

dydaktycznych

i wychowawczych

uczniów

i nauczycieli.
6. Upowszechnianie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
dydaktyczno-wychowawczym.
7. Stwarzanie warunków do wymiany międzynarodowej szkół, udziału w projektach
europejskich i bilateralnych, mobilności zawodowej nauczycieli, w tym rozwijanie nauki
języków obcych.
8. Zwiększanie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

3) Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola i szkoły
1. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.
2. Inicjowanie i wspieranie programów rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania agresji
i uzależnieniom.
3. Wspieranie działalności rad młodzieżowych i samorządów szkolnych.
4. Propagowanie idei wolontariatu.
5. Kształtowanie zachowań w duchu tolerancji i poszanowania różnorodności.
6. Realizowanie programów wychowania dla bezpieczeństwa.
7. Propagowanie i wzmacnianie mediacji rówieśniczych.
8. Wspieranie szkół w pracy z uczniami z trudnościami.
9. Kształtowanie umiejętności pracy grupowej w celu podnoszenia poziomu kapitału
społecznego wśród dzieci i młodzieży.
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4) Wspieranie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1. Stworzenie zintegrowanego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego
rodziny wspólnie z zespołami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
2. Stworzenie elastycznej ścieżki edukacyjnej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka
w drodze do samodzielności.
3. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz ich rodziców w zakresie wyboru ścieżki
edukacyjnej z uwzględnieniem doradztwa zawodowego.
4. Działania wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
5. Stworzenie warunków do kształcenia ustawicznego osób ze specjalnymi potrzebami we
współpracy z urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami.
6. Przygotowanie osób ze specjalnymi potrzebami do efektywnego funkcjonowania na
otwartym i chronionym rynku pracy, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, organizację
praktyk i staży, w tym z udziałem trenerów pracy w jednostkach organizacyjnych miasta.
7. Tworzenie systemu wsparcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami, rodziców i nauczycieli
z wykorzystaniem zasobów przedszkoli, szkół, placówek, w tym specjalnych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych,

organizacji

pozarządowych,

jednostek

pomocy

społecznej i innych instytucji.
8. Optymalizacja wykorzystania istniejącej specjalistycznej bazy, sprzętu i kadry przedszkoli,
szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy z dzieckiem i młodzieżą
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Doskonalenie systemu informacji na rzecz osób o specjalnych potrzebach rozwojowych
i edukacyjnych.
10. Wymiana

doświadczeń,

promowanie

innowacyjnych

rozwiązań

i dobrych

praktyk

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
11. Rozwijanie ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych i innych form wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

5) Zapewnienie uczniom cudzoziemskim, uchodźcom, repatriantom, uczniom powracającym
z zagranicy oraz z mniejszości narodowych odpowiednich warunków kształcenia
1

Opracowanie i realizacja programów integrujących uczniów cudzoziemców.

2

Współpraca z rodzicami dzieci cudzoziemskich i z mniejszości narodowych
i etnicznych.
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3

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez tworzenie zespołów nauczania języka
i kultury kraju pochodzenia dzieci należących do mniejszości narodowych.

4

Realizacja międzynarodowych projektów z zakresu pracy w wielokulturowej klasie.

5

Współpraca

przy

opracowaniu

koncepcji

pracy

Warszawskiego

Centrum

Wielokulturowego.
6

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w organizowaniu pomocy
edukacyjnej oraz adaptacyjnej dla uczniów cudzoziemców.

6) Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
1. Prowadzenie projektów i kampanii społecznych promujących zdrowy tryb życia, w tym
właściwe nawyki żywieniowe.
2. Upowszechnianie programów profilaktycznych, w tym z zakresu uzależnień i zdrowia
psychicznego.
3. Wspieranie

projektów

z

zakresu

przeciwdziałania

ryzykownym

zachowaniom

młodzieży.
4. Tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci
i młodzieży.
5. Tworzenie warunków do poszerzania oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz
korzystania z miejskich obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

7) Zapewnienie bezpiecznych warunków edukacji
1. Prowadzenie projektów i kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży,

w

szczególności

przeciwdziałania

cyberprzemocy,

bezpieczeństwa

w ruchu drogowym oraz podczas imprez masowych.
2. Tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły.
3. Przygotowanie dzieci do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
4. Przekazywanie informacji dotyczących bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz
wypoczynku.
5. Pomoc placówkom oświatowym w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych.
6. Upowszechnianie wiedzy prawnej w celu kształtowania postaw obywatelskich
i odpowiedzialności.
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VI.2 Edukacja zawodowa

Rynek pracy stawia obecnie przed uczniami duże wyzwania i zwiększone wymagania,
a najistotniejsze elementy dla potencjalnego pracodawcy to kwalifikacje kandydata, jego wiedza
merytoryczna, kompetencje społeczne, znajomość języków obcych i technologii informacyjnokomunikacyjnych, doświadczenie w kontaktach międzynarodowych. Wśród uczniów kształtować
należy przekonanie, że człowiek uczy się przez całe życie. Powstawanie nowych technologii i stały
ich rozwój powoduje, iż bez ciągłego pogłębiania wiedzy trudno odnaleźć się i utrzymać na
zmieniającym się rynku pracy. Jednym z celów kształcenia w warszawskich szkołach zawodowych
będzie więc wyposażenie absolwentów w umiejętności, które dadzą im możliwość zdobywania nowej
wiedzy i ustawicznego kształcenia.
Edukacja dla rynku pracy polegać będzie na stworzeniu oferty edukacyjnej szkolnictwa
zawodowego spójnej z nowoczesną gospodarką. Oferta będzie tworzona zgodnie z wymogami
reformy szkolnictwa zawodowego, Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Europejskich ram kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie. W procesie zdobywania tych kwalifikacji w warszawskich szkołach
zawodowych muszą być uwzględnione potrzeby warszawskiego, mazowieckiego, krajowego
i europejskiego rynku pracy. Podstawę do określenia tych potrzeb stanowią raporty sporządzone
w projekcie m.st. Warszawy „Szkolnictwo zawodowe a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza”,
które przedstawiają przewidywany popyt na pracowników w perspektywie do 2020 roku według profili
kształcenia zawodowego, na tle aktualnej podaży szkolnictwa. Z ocen ekspertów wynika m.in., że
w 2020 r. największy popyt będzie na pracowników wykształconych w profilach: usługi osobiste,
informatyczne, gastronomiczne, elektroniczne, budowlane, turystyczno-hotelarskie oraz medyczne.
Rozwój oferty szkolnictwa zawodowego będzie powiązany równocześnie z priorytetami programu
„Warszawa innowacyjna – kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020”.
Planowanie ścieżki kariery zawodowej przez uczniów i ich rodziców będą poparte racjonalnymi
wyborami opartymi na doradztwie zawodowym. Aby zachęcić uczniów do kształcenia w szkołach
zawodowych należy zadbać o ich wizerunek w środowisku, przebudować świadomość uczniów
i rodziców tak, aby szkołę zawodową postrzegali jako szkołę atrakcyjnego wyboru. Należy pokazywać
perspektywy i możliwości pracy zawodowej w wymiarze krajowym i europejskim, ukazując
jednocześnie różne możliwości własnego rozwoju i kariery. Upowszechnienie wyboru ścieżki
kształcenia zawodowego będzie wiązało się z promocją ścisłej współpracy sektorów nauki, biznesu,
kultury, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych Warszawy.
Wiele działań w obszarze szkolnictwa zawodowego będzie prowadzonych ze środków
funduszy Unii Europejskiej.
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Kierunki działań i sposoby realizacji
1) Tworzenie warszawskiej oferty kształcenia zawodowego
1. Tworzenie oferty kształcenia zawodowego zgodnej z potrzebami rynku pracy
i kierunkami rozwoju Warszawy.
2. Tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.
3. Rozwój warszawsko-mazowieckiego centrum kształcenia praktycznego.
4. Zapewnienie szerokiej oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
5. Tworzenie warunków do rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości.

2) Promocja i informacja o szkolnictwie zawodowym
1. Prowadzenie kampanii informacyjnej i promującej ofertę edukacyjną warszawskich
szkół zawodowych i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Promocja

kwalifikacyjnych

kursów

zawodowych

w szkołach

i

placówkach

oświatowych.
3. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły zawodowej wśród uczniów i rodziców,
począwszy od szkoły podstawowej.
4. Wspomaganie

kampanii

informacyjno-promocyjnych

na

rzecz

wyższego

szkolnictwa technicznego.
5. Rozwój sytemu informacji dla warszawskich pracodawców na temat oferty
szkolnictwa zawodowego.

3) Rozwój doradztwa zawodowego
1. Prowadzenie orientacji zawodowej wśród uczniów wszystkich typów szkół.
2. Rozwój warszawskiego systemu doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców
z udziałem szkół, centrum kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno –
pedagogicznych oraz innych podmiotów.

4) Unowocześnianie kształcenia zawodowego
1. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych na dostosowanie bazy technodydaktycznej szkół zawodowych i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego do
prowadzenia kształcenia.
2. Współpraca

z

partnerami

w krajach UE

w

zakresie kształcenia

młodzieży

i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz udziału w programach europejskiej
współpracy edukacyjnej.
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3. Szersze wprowadzanie do kształcenia zawodowego i ustawicznego form e-learningu.
4. Rozwijanie kompetencji uczniów w posługiwaniu się językiem obcym zawodowym.
5. Realizacja porozumień z uczelniami w zakresie kształcenia w zawodach potrzebnych
na warszawskim rynku pracy.
6. Rozwijanie postaw przedsiębiorczości i samodzielności ekonomicznej poprzez
stworzenie

systemu

mini-grantów

na pierwszy

biznes

dla

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych.
7. Rozwijanie różnych form kształcenia i działań aktywizacyjnych dla osób, które nie
pracują, nie kształcą się i nie szkolą, w tym z wykorzystaniem oferty Centrum
Przedsiębiorczości w Warszawie.

5) Rozwijanie współpracy z pracodawcami
1. Udział organizacji pracodawców w procesie kształcenia zawodowego w ramach
porozumień i patronatów.
2. Organizowanie praktyk uczniowskich u pracodawców zwiększających skuteczność
i atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego.
3. Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia młodocianych pracowników.

6) Współpraca z instytucjami rynku pracy
1. Współpraca z Miejskim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatową
Radą Zatrudnienia i Wojewódzką Radą Zatrudnienia w zakresie korelacji potrzeb rynku
pracy z ofertą kształcenia w szkołach zawodowych.
2. Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz innymi instytucjami i organizacjami edukacji
zawodowej.
3. Podejmowanie wspólnych działań z warszawskim Centrum Przedsiębiorczości.

VI.3 Edukacja poza szkołą

Ludzie uczą się przez całe życie, ponieważ rozwój cywilizacji i ciągłe zmiany wymagają
określonych kompetencji i umiejętności. Przyszłość będzie wymagała nieustannej adaptacji do
nowych warunków i wykorzystywania nowych możliwości. Będzie to możliwe dzięki uczeniu się przez
całe życie i stwarzaniu warunków do edukacji w różnych miejscach i formach.
W procesie edukacji ważne są indywidualne potrzeby uczestnika i otwarta możliwość
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dokonywania wyboru ścieżek edukacyjnych. Szkoła nie jest jedynym miejscem uczenia się i w coraz
większym stopniu należy dostrzegać propozycje edukacyjne płynące spoza niej. Współczesne
środowisko uczenia się to otwarta, różnorodna przestrzeń edukacyjna, którą tworzą podmioty (ludzie,
instytucje, organizacje) i procesy (społeczne, ekonomiczne, kulturowe, technologiczne). Dlatego
przestrzeń edukacyjna poza szkołą staje się równouprawnionym miejsce zdobywania wiedzy,
kształcenia umiejętności i nabywania kluczowych kompetencji.
W edukacji pozaszkolnej wyróżnić można dwa obszary: edukację nieformalną i edukację
pozaformalną. Edukacja nieformalna jest to proces uczenia się poza oficjalnym systemem, ma
charakter mimowolny, okazjonalny, a jego podstawą jest doświadczanie. Jest efektem wykonywania
codziennych czynności związanych z życiem rodzinnym, pracą, wypoczynkiem czy hobby. W edukacji
nieformalnej ogromną rolę odgrywają rodzice, rodzina i środowisko. Natomiast edukacja pozaformalna
jako proces zaplanowany, posiadający strukturę i monitorowany, jest w większym stopniu
przedmiotem oddziaływania władz samorządowych. Każdy projekt edukacji pozaformalnej przebiega
według planu, w którym określone są: grupa docelowa (odbiorcy projektu), cele, zakładane rezultaty,
harmonogram działań. Działania w ramach projektu są monitorowane, ewaluowane oraz raportowane.
Edukacja pozaformalna charakteryzuje się elastycznością struktury procesu nauczania oraz
dobrowolnością uczestnictwa.
W procesie uczenia się następuje przenikanie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
Istotne jest w tym przypadku sieciowanie - tworzenie platformy współpracy różnych środowisk
edukacyjnych w zakresie kształcenia i wychowania oraz walidacja efektów uczenia się w tych
formach.
Kierunki działań i sposoby realizacji

1) Rozwój pozaszkolnego środowiska edukacyjnego
1. Integrowanie i sieciowanie działań placówek wychowania pozaszkolnego, instytucji kultury,
ośrodków sportu i rekreacji, placówek pomocy społecznej zaangażowanych w edukację poza
szkołą.
2. Tworzenie stałych powiązań szkół z podmiotami edukacji pozaszkolnej.
3. Budowanie wspólnie z uczelniami oferty edukacyjnej dla uczniów.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi tworzącymi ofertę edukacji pozaszkolnej.
5. Udział w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie ich wykorzystania.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw pozaformalnych i nieformalnych, w tym edukacji
rówieśniczej.
7. Inspirowanie do uczestnictwa w międzynarodowej współpracy edukacyjnej i młodzieżowej,
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w szczególności w ramach programów Unii Europejskiej.

2) Rozwój warszawskiej oferty edukacji pozaszkolnej
1. Wspieranie

programów

ukierunkowanych

na

rozwój

kompetencji

kluczowych,

w szczególności takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne
myślenie, rozwiązywanie problemów, komunikowanie się, umiejętność pracy w grupie.
2. Bardziej efektywne wykorzystanie potencjału instytucji kultury w procesie edukacji.
3. Realizacja programów edukacyjnych w czasie ferii szkolnych w ramach Warszawskiego
Programu „Lato/ Zima w Mieście”.
4. Realizacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
5. Rozwój oferty projektów varsavianistycznych wzmacniających tożsamość lokalną.
6. Wykorzystanie

oferty

edukacji

pozaszkolnej

dla

integrowania

osób

zagrożonych

wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, cudzoziemców oraz z rodzin
dysfunkcyjnych.
7. Tworzenie oferty edukacji międzypokoleniowej, włączającej seniorów do uczenia się przez
całe życie.
8. Walidowanie wiedzy i umiejętności uzyskiwanych w ramach edukacji pozaszkolnej.

VI.4 Doskonalenie nauczycieli i kadr oświatowo - społecznych

W sytuacji powszechnej dostępności różnych źródeł informacji zmienia się funkcja i misja
nauczyciela, który wychodzi z roli „listonosza”, dostarczającego informację i „sędziego” oceniającego
uczniów. Jego nowa rozszerzona rola to bycie mentorem, trenerem, przewodnikiem, autorytetem
pomagającym

w szacowaniu

wartości

informacji

zdobywanej

samodzielnie

przez

uczniów

i przygotowującym ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki rozwojowi współczesnych
technologii informacyjnych uczniowie mogą mieć w niektórych obszarach większą wiedzę niż
nauczyciele, ale fakt ten można wykorzystać jako szansę rozwoju uczniów i nauczycieli. Konieczne
jest większe otwarcie na współpracę i wymianę wiedzy również z uczniami, tak by razem tworzyć
środowisko umiejętnie korzystające z efektu synergii. Stąd w warszawskim doskonaleniu zawodowym
na pierwszym miejscu stawiać powinno się na rozwój umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych
i projektowych, tak by nauczyciel w klasie poczuł się bardziej koordynatorem grupy uczniów, niż ich
nadzorcą.
Drugim obszarem wsparcia jest doskonalenie w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych, jako kluczowa umiejętność w każdym współcześnie wykonywanym zawodzie.
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane będzie w trzech płaszczyznach: poprzez
wspieranie rozwoju konkretnego nauczyciela, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb
i motywacji, przez szkolenia systemowe, obejmujące przedstawicieli wskazanych typów szkół
i placówek oraz poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i placówek poprzez prace
z radami pedagogicznymi. Doskonalenie indywidualne koncentruje się na rozwijaniu umiejętności
pozwalających na twórczym stosowaniu najnowszej wiedzy, eksperymentowaniu i przeprowadzaniu
doświadczeń, stosowaniu metod aktywizujących i pracy metodą projektów, a tym samym kształceniu
kompetencji kluczowych. Istotnym elementem w doskonaleniu nauczycieli będzie oferta związana
z edukacja obywatelską, kulturalną, medialną, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz
kształtowaniem postaw przedsiębiorczości. Istotne jest przygotowanie nauczycieli do pracy
z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie kompetencji niezbędnych do
budowania skutecznego i przyjaznego wobec dziecka i ucznia systemu oddziaływań wychowawczych.
Szkolenia systemowe pomogą szkołom i placówkom w spełnianiu określonych przez politykę
edukacyjną państwa i miasta wymagań oraz w realizowaniu oczekiwań uczniów, rodziców
i nauczycieli. Wspomaganie kompleksowe adresowane do szkoły jako organizacji, oparte jest na
diagnozie potrzeb, służącej ustaleniu jednostkowego planu wspomagania. Jego realizacja umożliwi
rozwiązanie zdiagnozowanych problemów oraz wypracowanie sposobu włączenia nowych rozwiązań
do praktyki zawodowej nauczycieli.

Kierunki działań i sposoby realizacji

1) Doskonalenie nauczycieli
1. Rozwój systemu doradztwa metodycznego w celu lepszego dostosowania do potrzeb
warszawskiego środowiska oświatowego.
2. Diagnozowanie

potrzeb

edukacyjnych

nauczycieli

z

wykorzystaniem

narzędzi

informatycznych.
3. Realizacja systemowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli na
podstawie zdiagnozowanych potrzeb oraz kierunków polityki oświatowej państwa.
4. Współpraca z uczelniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kształcenia
i doskonalenia nauczycieli.
5. Wypracowanie programów wsparcia nauczycieli rozpoczynających i kończących pracę
w zawodzie.

2) Kompleksowe wsparcie szkół i placówek
1. Udzielanie pomocy dyrektorom i nauczycielom w opracowywaniu szczegółowej
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diagnozy potrzeb szkół i przeprowadzaniu działań niezbędnych do rozwiązania
zdiagnozowanych problemów w szkole.
2. Wsparcie szkoły we wprowadzaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej
nauczycieli i ewaluacja podjętych działań.
3. Wsparcie szkół i placówek w pracy z najmłodszymi dziećmi.
4. Wspomaganie innowacyjności szkół i placówek z wykorzystaniem programów „Szkoła
z pomysłem”, „Wars i Sawa”, „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, w tym poprzez wprowadzenie Warszawskiej
Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka.

3) Rozwijanie współpracy dyrektorów szkół i placówek
1. Rozwijanie współpracy dyrektorów w dzielnicach i Mieście oraz między różnymi typami
szkół i placówek.
2. Organizowanie form wsparcia zawodowego dla dyrektorów o krótkim stażu na
stanowisku kierowniczym.
3. Doskonalenie

kompetencji

zawodowych

dyrektorów

w

ramach

systemowych

programów koordynowanych przez WCIES.
4. Rozwijanie

kompetencji

dyrektorów

pozwalających

na

wykorzystanie

środków

z programów operacyjnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój szkół.

4) Rozwój europejskiej i międzynarodowej współpracy nauczycieli
1. Inicjowanie i wspomaganie udziału nauczycieli w europejskich projektach edukacyjnych
i badawczych.
2. Doskonalenie nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym oraz
kompetencji międzykulturowych.
3. Wspieranie europejskiej mobilności edukacyjnej nauczycieli.
4. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki edukacyjnej z systemów oświatowych
innych krajów.

5) Integrowanie środowiska oświatowego
1. Organizowanie forum wymiany doświadczeń i upowszechnienia przykładów dobrej
praktyki w zakresie współpracy nauczycieli, dyrektorów i rodziców.
2. Wprowadzenie efektywnych narzędzi komunikacji elektronicznej w warszawskim
środowisku oświatowym.
3. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć sprzyjających demokratyzacji życia szkoły.
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4. Wspieranie szkół w podejmowaniu i prowadzeniu działań na rzecz wzmacniania
kapitału społecznego w środowisku lokalnym we współpracy z partnerami społecznymi.
5. Inspirowanie nauczycieli do angażowania się w projekty edukacyjne i społeczne na
rzecz Warszawy.

VI.5 Zarządzanie i finansowanie oświaty

Miasto stołeczne Warszawa nie traktuje edukacji jako dziedziny determinowanej przed
wszystkim ekonomią, choć proces zarządzania edukacją nie może być odłączony od uwarunkowań
finansowych, a realizacja budżetu musi opierać się na zasadach celowego, racjonalnego
i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, do czego obliguje samorząd ustawa
o finansach publicznych.
W obecnym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, w czasach kryzysu finansowego, zarówno na
poziomie samorządu, kraju i Europy, kwestia właściwego i optymalnego finansowania zadań
publicznych jest szczególnie istotna. Niezbędnym warunkiem tego jest stworzenie czytelnych
i obiektywnych zasad podziału środków publicznych na zadania i poszczególnych dysponentów,
a także właściwe monitorowanie i kontrolowanie ich wydatkowania. Działania podejmowane
w najbliższych latach będą wykorzystywały dotychczasowe doświadczenia i zmierzały do dalszego
usprawnienia mechanizmów finansowania oświaty, optymalizacji wydatków, a także lepszego
wykorzystania posiadanych zasobów finansowych.
Kierunki działań i sposoby realizacji

1) Usprawnienie procesów zarządzania finansami oświaty
1. Przekazanie

dyrektorom

szkół

i

placówek

oświatowych

kompetencji

do

dokonywania zmian w planach finansowych w zakresie wybranych wydatków
rzeczowych.
2. Podniesienie jakości usług finansowo-księgowych realizowanych na rzecz szkół
i placówek oświatowych oraz dostarczanie dyrektorom specjalistycznej wiedzy
dotyczącej zarządzania finansami jednostki.
3. Modyfikacja zasad naliczania środków dla dzielnic związanych z realizacją zadań
edukacyjnych,

szczególnie

poprzez

dostosowanie

wysokości

standardów

finansowych na jednego ucznia przeliczeniowego do zmieniających się warunków
ekonomicznych, a także uwzględnienie w mechanizmie naliczania środków nowych
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zadań uruchamianych w trakcie roku budżetowego.
4. Wsparcie dzielnic oraz szkół i placówek oświatowych w pozyskiwaniu środków
z funduszy europejskich.

2) Rozbudowa działających i wdrożenie nowych informatycznych systemów wspomagania
zarządzania oświatą
1. Rozszerzenie działania systemu informatycznego SAP na wszystkie szkoły i placówki
oświatowe.
2. Zintegrowanie miejskich systemów rekrutacyjnych z aplikacją ODPN, obsługującą proces
dotowania niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
3. Wprowadzenie

narzędzi

informatycznych

wspomagających

obieg

dokumentów

finansowo-księgowych pomiędzy szkołami/placówkami oświatowymi a dzielnicowymi
biurami finansów oświaty.
4. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych wspomagających planowanie budżetowe
i zarządzanie środkami przeznaczonymi na zadania edukacyjne.
5. Wprowadzenie narzędzi informatycznych umożliwiających optymalne wykorzystanie
i przetwarzanie danych gromadzonych w nowym systemie informacji oświatowej (SIO).
6. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych ułatwiających kontrolę obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki.

3) Optymalizacja wydatków oświatowych
1. Zmiana struktury wydatków poprzez ograniczenie wydatków stałych związanych
z kosztami

obsługi

zadań

szkolnych

i

jednoczesne

zwiększenie

wydatków

ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia.
2. Racjonalizacja sieci szkolnej, w tym w szczególności poprzez dostosowanie sieci szkół
i przedszkoli do zachodzących i prognozowanych zmian demograficznych.
3. Ograniczenie kosztów obsługi finansowo-księgowej szkół.
4. Finansowanie innowacyjnych projektów edukacyjnych, wykraczających poza klasowolekcyjną pracę szkoły.
5. Uelastycznienie miejskiego systemu wynagradzania nauczycieli oraz wprowadzenie
w szerszym zakresie mechanizmów motywujących.
6. Racjonalizacja rozwiązań organizacyjnych w zakresie administracji i obsługi.
7. Monitorowanie i kontrolowanie dotacji udzielonych z budżetu m.st. Warszawy
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
8. Optymalizacja wykorzystania nieruchomości przeznaczonych na cele oświatowe, w tym
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porządkowanie ich stanu prawnego.
9. Realizacja termomodernizacji obiektów oświatowych oraz innych prac remontowoinwestycyjnych zmierzających do ograniczenia kosztów eksploatacyjnych.
10. Wykorzystanie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie technologii w zakresie budowy
obiektów oświatowych, szczególnie przedszkoli, w celu przyśpieszenia procesów
inwestycyjnych oraz zmniejszenia kosztów realizacji.
11. Wykorzystanie środków z programów budżetu państwa na finansowanie zadań
w warszawskiej oświacie (w tym programy „Orlik”, „Radosna szkoła”).

5) Wspieranie rozwoju szkolnictwa niepublicznego i organizacji pozarządowych

prowadzących

działalność edukacyjną
1. Stworzenie sprzyjających warunków do zakładania publicznych i niepublicznych szkół
i placówek oświatowych przez osoby prawne i osoby fizyczne.
2. Finansowanie programów edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe
na rzecz warszawskich uczniów.
3. Stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń między kadrą oświatową szkolnictwa
niepublicznego i publicznego.
4. Wspieranie

innowacyjnych

działań

edukacyjnych

realizowanych

przez

szkoły

niepubliczne w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.
5. Umożliwienie dostępu uczniów szkół niepublicznych do szerokiego udziału w programach
ogólnomiejskich.
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VII. Model warszawskiej edukacji
Ogólne kierunki przemian w obszarze edukacji nakreślone w dokumentach europejskich,
krajowych, regionalnych i warszawskich oraz analiza szczególnych uwarunkowań, w jakich
funkcjonuje warszawska edukacja, skłaniają do zdefiniowania jej modelu, czyli pewnego wzorca
(standardu), do którego będzie dążył warszawski samorząd realizując zadania edukacyjne.
Najważniejszymi elementami przyjętego modelu są: uczeń (w tym również wychowanek,
słuchacz), nauczyciel oraz oświatowy pracownik nie-pedagogiczny, szkoła (w tym również
przedszkole, placówka oświatowa) oraz edukacja poza szkołą (w tym placówki pozaszkolne, instytucje
kultury, sportu, nauki, organizacje pozarządowe i in.).
Konstrukcja modelu warszawskiej edukacji jako punkty odniesienia przyjmuje szeroko rozumiane
funkcje edukacji w odniesieniu do społeczeństwa, państwa i rynku pracy.

Priorytetowe działania w warszawskiej oświacie w odniesieniu
do odbiorców oferty edukacyjnej
PAŃSTWO / SAMORZĄD
- Wspieranie programów
edukacji obywatelskiej i
samorządowej
- Program edukacji
Varsavianistycznej
- Warszawskie Forum
Oświatowe
- Młodzieżowa Rada
Warszawy

Edukacja
Warszawska

- Program
Upowszechnienia
Przedszkoli
- WPEK
- Programy edukacyjne dla
Pragi Pn.
- Program współpracy z
NGO
- Program Lato/Zima w
mieście
- Warszawskie Forum
Rodziców i Rad Rodziców
- Program dla dzieci
cudzoziemskich

SPOŁECZEŃSTWO

RYNEK PRACY

- Warszawski System
Doradztwa Zawodowego
- Trójstronne
porozumienie: Szkoły –
Uczelnie – Pracodawcy
- Program e-szkoła
- Program „Szkoła
zawodowa szkołą
- Pozytywnego wyboru”
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Model warszawskiej edukacji

Uczeń

Nauczyciel

Szkoła

Poza szkołą

Sylwetka absolwenta

Pożądane cechy

Jako instytucja i społeczność

Uczenie się przez całe życie w
przestrzeni miasta

•

dba

o

piękno

języka

stale doskonali swą wiedzę
i umiejętności

otwartym na potrzeby dzieci i

oferującym bogate możliwości

•

jest mentorem i tutorem dla

młodzieży

edukacji poza szkołą

polskiego, jako dziedzictwa
kulturowego
•

zna i kultywuje tradycje

•
•

•
•

miejscem

posługuje się co najmniej

i wychowanie zgodnie z

wiedzy

dwoma językami obcymi

potrzebami i możliwościami
•

potrzeby

na potrzeby innych

uczniów
•

edukacyjne

kształci

przetwarza

przydatną wiedzę

dorobek

•

jest

przygotowany

pełnienia ról społecznych

•

umie

•

współpracować

w

i

•

zdobywania

•

jest

•

technologie

nowoczesnej

jest miastem wykorzystującym
potencjał instytucji kultury i nauki
w kształceniu dzieci i młodzieży

ofertę

edukacyjną

•

jest

miastem

elastycznie dostosowywaną do

organizacje

warunków

proces edukacji

społeczno•

jest

włączającym

pozarządowe

miastem

w

otwartym

na

europejską

i

umożliwia uczniowi rozwój jego

współpracę

międzynarodową oraz nowych

potencjału

metody

techniki

emocjonalnego i społecznego
•

miastem

edukacji kulturalnej

nowoczesne
w

miastem

jest miastem kultury naukowej

wykorzystuje
i

jest

•

jest nowocześnie wyposażona i

posiada

Warszawa

kształcenia

ekonomicznych

przekazuje

procesie nauczania

do

•

kompetencje

kluczowe

•

cyfrowe

diagnozować

naturalne
informacje

i

wykorzystuje

umie

jest tolerancyjny i otwarty

dba o zdrowie i środowisko

•

uczniów

świadomym

jest

wykorzystując

•

jest

kompetencji

nauk ścisłych
•

jest miejscem bezpiecznym i

indywidualizuje kształcenie

uczestnikiem kultury
•

•

uczniów
•

narodowe

•

•

intelektualnego,

chroni ucznia przed przejawami

przybyszów
•

jest

miastem

uznającym

motywuje uczniów do nauki

przemocy, krzywdy, zaniedbania

zdobywanie

uczy pracy zespołowej

lub złego traktowania

różnej formie, czasie i miejscu

kompetencji

w
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•

zespole

•

ma umiejętność adaptacji

•

do

zmieniającej

rzeczywistości
uczenie

się

się

poprzez
przez

całe

przygotowany

do

jest

•

w

wykorzystuje

•

twórczy
•

i

•

współpracować

poszerzania

tożsamość

•

rozwijania

ukształtowaną

na

warszawskimi

powstawania

do

innowacji,

wynalazków, nowych idei

(pracodawcy,

korzysta z zasobów Warszawy

na rynku pracy

z

dziedzictwo
i

wykorzystuje

rozwijania

ma

otwartym

kreatywnym,
warunki

•

jest

miejscem,

w

którym

uznanymi wartościami

kulturalne

Warszawy
•

kulturalny

swoich

miastem

stwarzającym

lokalność i warszawskość są

zna

kulturalnego Warszawy do

zainteresowań

jest

dla zwiększania szans młodzieży

historyczne

dziedzictwa

historycznego

potrafi

z

•

instytucje publiczne, uczelnie),

wyborze

lokalnym

wiedzę

dotyczącą

w

miejscem

partnerami

rodzicami i środowiskiem

sposób do wyzwań
•

pomaga

jest

współpracę

własnej

i zawodu

potrafi myśleć krytycznie i

podchodzi

poczucie

właściwej drogi kształcenia

formułować pytania
•

•

wartości ucznia

wyboru drogi zawodowej
•

buduje

przygotowuje do uczenia się
przez całe życie

kładzie nacisk na mocne
strony ucznia

•

życie
•

•

jest dobrym wychowawcą

potencjał

Warszawy

do

wiedzy

i

zainteresowań

uczniów

mieszkańca

Warszawy
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VIII. Zarządzanie Programem
VIII.1 Proces tworzenia i konsultacji

Zaprezentowane w Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 ujęcie
kierunków i sposobów realizacji obszarów wynikające z zakładanego Modelu warszawskiej edukacji
pozwoli na elastyczne reagowanie na pojawiające się uwarunkowania i nowe regulacje prawne
w kolejnych latach realizacji Programu. Zawarte w Programie moduły pozwalają na sprawne
operacyjne działania w perspektywie okresu realizacji Programu. Kolejnym poziomem realizacji
Programu będzie szczegółowe formułowanie przyporządkowanym modułom projektów, bardziej
szczegółowych, planowanych w perspektywie krótkofalowej, odnoszących się do konkretnych
warunków, na bieżąco reagujących na zmiany, pozwalających zastosować najlepsze rozwiązania
i wykorzystać potencjał różnych partnerów.

Za sformułowaniem kierunkowej wizji ogólnej oraz programów operacyjnych i projektów na etapie
jej realizacji, przemawia możliwość organizowania działań w poszczególnych obszarach w taki
sposób, aby były wzajemnie zgodne i odpowiadały celom wytyczonym w strategii. Ważnym
argumentem jest szansa na koordynację działań różnych podmiotów wokół celów uznanych za główne
w dążeniu do osiągnięcia przedstawionego Modelu warszawskiej edukacji.

Przyjęcie Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 poprzedził proces
konsultacji społecznych z głównymi interesariuszami. Harmonogram spotkań w latach 2012 i 2013
przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uczestnicy konsultacji
Komitet Sterujący SSW
Komisja Edukacji i Rodziny Rady Warszawy
Komisja Dialogu Społecznego – środowisko organizacji
pozarządowych w obszarze edukacji
Młodzieżowa Rada Warszawy
Burmistrzowie dzielnic i naczelnicy wydziałów oświaty
Dyrektorzy szkół i placówek pozaszkolnych
Klub Dyrektorów Szkół Niepublicznych
Doradcy metodyczni
Środowisko rodziców - Warszawskie Forum Oświatowe
Biuro Promocji – Program rozwoju edukacji a marka
Warszawy
Komitet Sterujący SSW
Biuro Kultury - WPEK
Biuro Funduszy Europejskich – Analiza zgodności

Termin
Listopad 2012
Listopad 2012
Grudzień 2012
Grudzień .2012
Grudzień 2012
Grudzień 2012
Grudzień 2012
Grudzień 2012
Styczeń 2013
Styczeń 2013
Styczeń 2013
Marzec 2013
Marzec 2013
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Centrum Komunikacji Społecznej
Biura pionu społecznego Urzędu m.st. Warszawy
Komitet Sterujący SSW
Komisja Edukacji i Rodziny Rady m. st. Warszawy
Upublicznienie w Internecie
Debata publiczna - Nauczyciel
Debata publiczna – Uczeń
Debata publiczna - Szkoła
Debata publiczna – Edukacja poza szkołą
Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Rada m. st. Warszawy - Uchwała

Kwiecień 2013
Kwiecień 2013
Kwiecień 2013
Maj 2013
Maj 2013
Maj 2013
Czerwiec 2013
Czerwiec 2013
Czerwiec 2013
Czerwiec 2013
Lipiec 2013

Ważnymi partnerami w realizacji Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
będą organizacje pozarządowe oraz biura Urzędu m.st. Warszawy, szczególnie: Biuro Kultury, Biuro
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro
Sportu i Rekreacji, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz
takie instytucje jak Centrum Nauki Kopernik, Dom Spotkań z Młodzieżą czy warszawskie muzea
i teatry.

Istotnym z punktu widzenia skuteczności realizacji programu obejmującego działania
długoterminowe jest jego monitorowanie i ewaluacja. Takie działania pozwolą na dokonanie oceny na
poszczególnych etapach wdrażania i podejmowanie decyzji strategicznych zapobiegających wykrytym
zagrożeniom.

Monitorowanie

Programu

będzie

dokonywane

systematycznie,

w

związku

z przygotowywaniem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych – w październiku każdego roku.
Raportowana będzie realizacja celów i zadań Programu. Planowane są spotkania podsumowujące
realizację programu, organizowane co najmniej raz w roku. Ponadto każdy program operacyjny oraz
projekty będą poddawane systematycznej ewaluacji, zgodnie z ich szczegółowymi harmonogramami.
Wnioski z ewaluacji będą wykorzystywane do monitorowania realizacji całości Programu.

W przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających
istotny wpływ na wprowadzenie w życie założeń Programu przewiduje się organizowanie dyskusji
z udziałem koordynatorów modułów i projektów w celu oceny sytuacji i dostosowania sposobów
realizacji do zmienionych realiów.
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VIII.2 Harmonogram realizacji Programu

Zadanie
Powołanie Zespołu
Sterującego

Termin realizacji

Odpowiedzialni

III kwartał 2013 r.

Dyrektor Biura Edukacji

III kwartał 2013 r.

Zespół Sterujący

IV kwartał 2013 r.

Koordynatorzy programów operacyjnych

IV kwartał 2013 r.

Dyrektor Biura Edukacji, Zespół Sterujący

Powołanie
koordynatorów
Modułów Programu
Opracowanie
założeń Modułów
Programu
Opracowanie
długoterminowego
harmonogramu
działań
Ewaluacja Modułów
Programu

Zgodnie z
przyjętymi

Koordynatorzy programów operacyjnych

harmonogramami

Powołanie
koordynatorów

IV kwartał 2013 r.

Dyrektor Biura Edukacji

IV kwartał 2013 r.

Koordynatorzy programów operacyjnych i projektów

projektów
Opracowanie
projektów

Zgodnie z
Ewaluacja projektów

przyjętymi

Koordynatorzy projektów

harmonogramami
Monitorowanie
realizacji celów i
zadań Programu
Spotkania
podsumowujące
realizację Programu
Spotkania robocze
Ewaluacja
zewnętrzna

III kwartał każdego
roku

Co najmniej raz w
roku

Dyrektor Biura Edukacji, koordynatorzy programów

Dyrektor Biura Edukacji,

W miarę potrzeb

Dyrektor Biura Edukacji

2020 r.

Podmiot zewnętrzny
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VIII.3 Moduły i projekty Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
Tabela: Matryca modułów i projektów operacyjnych Programu rozwoju edukacji w Warszawie w
latach 2013–2020
Obszar
Uczeń

Moduły
Mali Warszawiacy

Projekty
„Warszawski system wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka i pomocy
rodzinie”
„Edukacja przedszkolna”
„6-latek w warszawskiej szkole”

Warszawski absolwent

„Wars i Sawa - Warszawski program
wspierania uczniów uzdolnionych”
„Sapere Auso - Stypendia Prezydenta m.st.
Warszawa dla uczniów zdolnych”
„Akademia zdrowego ucznia”
„Wybieraj z głową”
„Języki obce w warszawskiej szkole”
„Warszawski program edukacji szachowej”
„Projekty na rzecz aktywności fizycznej”

Nauczyciel

Rozwój warszawskich kadr
edukacyjno-społecznych

Szkoła

Dobra warszawska szkoła

„Warszawski program kompleksowego
wspomagania rozwoju szkół”
„Akademia Wychowawców”
„Akademia Dyrektorów”
„Akademia Doradców”
„Warszawska Nagroda Wychowawcza im.
Janusza Korczaka”
„Doskonalenie koordynatorów edukacji
kulturalnej”
„Doskonalenie asystentów rodziny”
„Doskonalenie animatorów środowiskowych i
społecznych”
„Doskonalenie doradców zawodowych”
„Serwis Pomoc Dziecku”
„Dzielnicowe Centra Integracji”
„Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne”
„Interwenci kryzysowi i Mediatorzy”
„Lato w mieście / Zima w mieście”
„Szkoła z Pomysłem”
„Szkoła różnorodna – projekty integracji
uczniów cudzoziemskich i migrujących”
„Współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi partnerami społecznymi”
„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”
„Doradztwo zawodowe”
„Warszawskie szkoły zawodowe na
europejskim poziomie”
„Porozumienia: szkoły zawodowe –
pracodawcy – uczelnie”
„Projekty współpracy szkoły – uczelnie”
„Portal warszawskiej edukacji”
„Warszawska Cyfrowa Szkoła”
„Edukacja varsavianistyczna”
„Warszawska Liga Debatancka”
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Poza
szkołą

Warszawa – miasto ludzi
uczących się

„Warszawski Program Edukacji Kulturalnej”
„Literacka Mapa Warszawy”
„Literacka Nagroda im. R. Kapuścińskiego”
„Program wielokulturowe dziedzictwo
Warszawy”
„Projekt rozwoju czytelnictwa”
„Edukacja medialna”
„Edukacja muzealna”
„Projekty rewitalizacji edukacyjno-społecznej”
„Miasto kultury naukowej - PLACES”
„Współpraca metropolii europejskich URBACT”
„Uczymy się przez całe życie”
„Młodzieżowa Rada Warszawy”
„Warszawskie Forum Rodziców i Rad
Rodziców”
„Portal Młoda Warszawa”
„Nastolatek w samorządzie”
„Warszawskie Forum Oświatowe”
„Projekt Wisła”
„Warszawa w Europie - międzynarodowa
współpraca szkół”
„Europejskie spotkania młodzieży”
„Study in Warsaw”
„Projekty edukacji międzypokoleniowej”

Tabela: Powiązania dokumentów strategicznych z Programem rozwoju edukacji w Warszawie w
latach 2013 – 20
Nazwa
dokumentu

Obszar oddziaływania

Rekomendacje (cele, działania itd.)

strategicznego
Społeczna

Edukacja

Strategia

rozwoju małego dziecka

Warszawy

i

wspieranie - zapewnienie warszawskiej młodzieży wykształcenia co

Edukacja szkolna

najmniej średniego
- swobodne działanie placówek publicznych i niepublicznych
- wsparcie dla wprowadzania w szkołach programów
autorskich
- rozszerzenie nauczania języków obcych i informatyki (już
od 1 klasy szkoły podstawowej)
- sprzyjanie współpracy z rodzicami
- wspieranie rozwoju organizacji młodzieżowych o profilu
prospołecznym (Cel Operacyjny 1.1 „Podniesienie poziomu i
dostępności usług publicznych, w tym oświaty (...)” Program
1.1.2 „Rozwój oświaty”)

Edukacja dla rynku pracy - stworzenie systemu doradztwa zawodowego w gimnazjach
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w celu lepszego powiązania oferty oświatowej z rynkiem
pracy
- stworzenie nowego modelu szkolnictwa zawodowego
poprzez utworzenie Centrów Kształcenia Praktycznego (Cel
Operacyjny 1.1 „Podniesienie poziomu i dostępności usług
publicznych, w tym oświaty (...)” Program 1.1.2 „Rozwój
oświaty”)
- stworzenie systemu wyszukiwania najzdolniejszych
uczniów szkół średnich, by umożliwić im kontakt z
naukowcami skupionymi w wyższych uczelniach i PAN (Cel
Operacyjny 4.1 „Wykorzystanie potencjału Warszawy do
rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych
technologiach” Program 4.1.1 „Stworzenie warunków dla
rozwoju potencjału naukowo - badawczego”)
Edukacja

- Opracowanie programu zajęć pozaszkolnych o charakterze

nieformalna/pozaszkolna i edukacyjno – wychowawczym obejmujących również
LLL

młodzież zagrożoną dysfunkcjami społecznymi
- poszerzanie ofert zajęć pozalekcyjnych oraz niezbędnej do
tego bazy materialnej
(Cel Operacyjny 1.1 „Podniesienie poziomu i dostępności
usług publicznych, w tym oświaty (...)” Program 1.1.2
„Rozwój oświaty”)

Doskonalenie kadr

- stworzenie spójnego systemu doradztwa i doskonalenia
nauczycieli
(Cel Operacyjny 1.1 „Podniesienie poziomu i dostępności
usług publicznych, w tym oświaty (...)” Program 1.1.2
„Rozwój oświaty”)

Zarządzanie
finansowanie oświaty

i - Reforma szkolnictwa specjalnego
- Stałe dostosowywanie sieci szkół do zmiennej sytuacji
demograficznej Warszawy
- wzbogacenie zbiorów bibliotek i wyposażenie ich w
nowoczesny sprzęt komputerowy
(Cel Operacyjny 1.1 „Podniesienie poziomu i dostępności
usług publicznych, w tym oświaty (...)” Program 1.1.2
„Rozwój oświaty”)

Strategia Rozwoju

CEL STRATEGICZNY 1.

Miasta

Poprawa jakości życia
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Stołecznego

i bezpieczeństwa mieszkańców

Warszawa

Warszawy; Cel operacyjny 1.1.
Podniesienie poziomu i dostępności
usług publicznych, w tym oświaty, (...)

Nazwa
dokumentu

Obszar oddziaływania

Rekomendacje (cele, działania itd.)

Edukacja

Powszechny dostęp do wychowania

strategicznego
i

wspieranie

rozwoju małego dziecka

przedszkolnego oraz usług wspierających
uczestnictwo w nim dzieci (Cel Strategiczny 2
Poprawa sytuacji demograficznej bez ograniczania

Strategia Rozwoju

aktywności zawodowej starszego pokolenia a przy

Kapitału

wykorzystaniu rezerw demograficznych)

Ludzkiego 2020

Poprawa dostępności i jakości edukacji
przedszkolnej w szczególności na terenach
wiejskich (Cel Strategiczny 5: Podniesienie
kompetencji i kwalifikacji na wszystkich etapach życia i
kariery poprzez poprawę dostępności i jakości
edukacji)
Edukacja szkolna

Poprawa jakości edukacji szkolnej nastawionej na
niwelowanie deficytów ale i wydobywanie
indywidualnych zdolności uczniów (Cel Strategiczny
5: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji na wszystkich
etapach życia i kariery poprzez poprawę dostępności i
jakości edukacji)

Edukacja dla rynku pracy

Podniesienie poziomu jakości edukacji z zakresie
bezpieczeństwa pracy
wprowadzenie i efektywne wykorzystanie edukacji
medialnej na wszystkich etapach życia, rozwój
kompetencji cyfrowych społeczeństwa
promocja współpracy oraz mobilności zawodowej
w szczególności pomiędzy sektorami nauki,
biznesu, kultury, NGOsów, i administracji
publicznej (Cel Strategiczny 5: Podniesienie
kompetencji i kwalifikacji na wszystkich etapach życia i
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kariery poprzez poprawę dostępności i jakości
edukacji)
(…) stworzenie efektywnego systemu przejścia z
edukacji do zatrudnienia (Cel Strategiczny 1: Wzrost
poziomu aktywności zawodowej i mobilności Polaków)
Edukacja

Budowa spójnego systemu edukacji dorosłych

nieformalna/pozaszkolna

nakierowanego na elastyczność i rozwój

i LLL

kompetencji niezbędnych w życiu społecznym i na
rynku pracy (Cel Strategiczny 5: Podniesienie
kompetencji i kwalifikacji na wszystkich etapach życia i
kariery poprzez poprawę dostępności i jakości
edukacji)
Zapobieganie nowym typom wykluczenia
społecznego (np. wykluczenie cyfrowe)
(Cel Strategiczny 3: Poprawa spójności społecznej
przez ukierunkowanie polityki społecznej na
ograniczanie deficytów i dysfunkcji oraz ich
konsekwencji)
zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej
jakości edukacji w tym edukacji ustawicznej (…).
(Cel Strategiczny 1: Wzrost poziomu aktywności
zawodowej i mobilności Polaków)

Doskonalenie kadr

Poprawa jakości kształcenia nauczycieli i
zwiększenie prestiżu zawodu (Cel Strategiczny 5:
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji na wszystkich
etapach życia i kariery poprzez poprawę dostępności i
jakości edukacji)

Edukacja
Strategia Rozwoju
Kapitału
Społecznego 2020

i

wspieranie

rozwoju małego dziecka

Kierunek 1.1.1 Upowszechnianie w systemie
edukacji metod nauczania promujących budowanie
postaw kooperacji, kreatywności i komunikacji;
(Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji,
kreatywności oraz komunikacji / Priorytet strategii 1.1.
Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych metod
nauczania)
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Edukacja szkolna

Kierunek 1.1.1 Upowszechnianie w systemie
edukacji metod nauczania promujących budowanie
postaw kooperacji, kreatywności i komunikacji;
(Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji,
kreatywności oraz komunikacji / Priorytet strategii 1.1.
Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych
metod nauczania)
Kierunek 1.1.3. Wzmocnienie edukacji
obywatelskiej, medialnej i kulturalnej w procesach
kształcenia. (Cel 1. Kształtowanie postaw
sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz
komunikacji / Priorytet strategii 1.1. Tworzenie
warunków dla rozwoju nowoczesnych metod
nauczania)

Edukacja

Kierunek 1.2.1. Rozwój kompetencji obywatelskich

nieformalna/pozaszkolna

w uczeniu się innym niż formalne; (Cel 1.

i LLL

Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji,
kreatywności oraz komunikacji /)Priorytet strategii 1.2.
Wspieranie edukacji innej niż formalna ukierunkowanej
na kooperację, kreatywność i komunikację
Kierunek 1.2.2. Rozwój kompetencji medialnych w
uczeniu się innym niż formalne, szczególnie wśród
osób w wieku 50+; (Cel 1. Kształtowanie postaw
sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz
komunikacji /)Priorytet strategii 1.2. Wspieranie
edukacji innej niż formalna ukierunkowanej na
kooperację, kreatywność i komunikację
Kierunek 1.2.3. Rozwój kompetencji kulturowych w
uczeniu się innym niż formalne oraz
upowszechnienie różnych form uczestnictwa w
kulturze; (Cel 1. Kształtowanie postaw sprzyjających
kooperacji, kreatywności oraz komunikacji /)Priorytet
strategii 1.2. Wspieranie edukacji innej niż formalna
ukierunkowanej na kooperację, kreatywność i
komunikację
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Kierunek 1.1.2. Kształcenie nauczycieli w zakresie

Doskonalenie kadr

rozwijania kompetencji społecznych wśród
uczniów i studentów (Cel 1. Kształtowanie postaw
sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz
komunikacji / Priorytet strategii 1.1. Tworzenie
warunków dla rozwoju nowoczesnych metod
nauczania)

Nazwa dokumentu

Obszar oddziaływania

Rekomendacje (cele, działania)

Europa 2020

Edukacja i wspieranie

Stosowanie zintegrowanego podejścia w każdym

rozwoju małego dziecka

segmencie systemu kształcenia od przedszkolnego

Edukacja szkolna

po wyższe, (Projekt Operacyjny „Młodzież w drodze’)
Zapewnienie możliwości zdobywania kompetencji
koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku
pracy w toku kształcenia ogólnego, zawodowego,
wyższego i kształcenia dorosłych, w tym także w toku
uczenia się pozaformalnego (Projekt „Program na rzecz
nowych umiejętności i zatrudnienia”)

Edukacja
pracy

dla

rynku

Zwiększenie otwartości systemów kształcenia
poprzez utworzenie krajowej struktury kwalifikacji i
lepsze łączenie rezultatów procesu kształcenia z
potrzebami rynku pracy. (Projekt Operacyjny „Młodzież
w drodze’)
Ułatwienie młodzieży wchodzenie na rynek pracy –
doradztwo, staże, itd. (Projekt Operacyjny „Młodzież w
drodze’)
Zapewnienie możliwości zdobywania kompetencji
koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku
pracy w toku kształcenia ogólnego, zawodowego,
wyższego i kształcenia dorosłych, w tym także w toku
uczenia się poza formalnego (Projekt „Program na
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia)
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Edukacja

Stosowanie zintegrowanego podejścia w każdym

nieformalna/pozaszkoln

segmencie systemu kształcenia od przedszkolnego

a i uczenie się przez

po wyższe, (Projekt Operacyjny „Młodzież w drodze’)

całe życie

Wspieranie nowych sposobów utrzymywania
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
wspieranie aktywności osób starszych i niwelowanie
różnic pod względem płci (Projekt „Program na rzecz
nowych umiejętności i zatrudnienia)
Zapewnienie możliwości zdobywania kompetencji
koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku
pracy w toku kształcenia ogólnego, zawodowego,
wyższego i kształcenia dorosłych, w tym także w toku
uczenia się pozaformalnego (Projekt „Program na rzecz
nowych umiejętności i zatrudnienia)

Zarządzanie

i

finansowanie oświaty

Zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji w
systemy

kształcenia

na

wszystkich

poziomach

(Projekt Operacyjny „Młodzież w drodze’)
Propagowanie korzystania z nowoczesnych usług online (e-administracja, (…), umiejętności
informatyczne, bezpieczeństwo) (Projekt „Europejska
agenda cyfrowa)

Edukacja i wspieranie

Priorytet 1 IMPULS DO ODNOWY POLITYKI

rozwoju małego dziecka

FLEXICURITY: OGRANICZENIE SEGMENTACJI I

nowych umiejętności

Edukacja szkolna

WSPIERANIE ZMIAN STATUSU NA RYNKU PRACY

i zatrudnienia

Edukacja

Komunikat
program

–
na

rzecz

dla

rynku

1.1. Priorytety w zakresie wzmacniania czterech

pracy

elementów modelu flexicurity: Kompleksowe podejście do

Edukacja

uczenia się przez całe życie

nieformalna/pozaszkoln

• Poprawić dostęp do uczenia się przez całe życie,

a i uczenie się przez
całe życie

Priorytet 2. WYPOSAŻANIE PRACOWNIKÓW W
UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWE Z PUNKTU WIDZENIA
ZATRUDNIENIA 2.2. Oferowanie właściwego zestawu
umiejętności
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IX. Biblioteka Programu
1) Dokumenty strategiczne dla Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
Ad. 1 Dokumenty miejskie
Lp.

Nazwa dokumentu

Źródło

1

Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2005
http://www.um.warszawa.pl/sites/d
efault/files/Strategia_Rozwoju_m.s
t_._Warszawy_do_2020_r..pdf

2

„Społeczna Strategia Warszawy” - Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2009 - 2020”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2008
http://strategia.um.warszawa.pl/sit
es/default/files/ssw_uchwalona_14
27_uch_zal1_0.pdf

3

„Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w
Warszawie do roku 2020”

http://www.um.warszawa.pl/aktual
nosci/miasto-kultury-i-obywateli-1

4

„Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania
przedsiębiorczości”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2012
http://bip.warszawa.pl/UMBIP/Han
dlers/GetBlob.aspx?id=888607&fN
ame=1180_uch_zal.docx

5

„Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020”

Urząd m.st. Warszawy, Biuro
Sportu i Rekreacji, Warszawa
2010
http://bip.warszawa.pl/UMBIP/Han
dlers/GetBlob.aspx?id=767510&fN
ame=2728_uch_zal1.pdf

6

„Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata
2012 - 2016”

Urząd m.st. Warszawy, Biuro
Polityki Zdrowotnej, Warszawa
2012
http://strategia.um.warszawa.pl/sit
es/default/files/warszawski_progra
m_profilaktyki_i_promocji_zdrowia.
doc

7

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla m.st.
Warszawy na lata 2012-2014 pn. „Bezpieczna Warszawa”

Urząd m.st. Warszawy, Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku m.st.
Warszawy, Warszawa
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/
bezpieczenstwo/warszawskiprogram-zapobieganiaprzestepczosci

8

„Warszawski Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2010
http://politykaspoleczna.um.warsza
wa.pl/aktualnosci/warszawski-
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program-dzialan-na-rzecz-osobniepelnosprawnych
9

„Program Rodzina na lata 2010-2020”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2010
http://politykaspoleczna.um.warsza
wa.pl/sites/politykaspoleczna.um.w
arszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/
Program_Rodzina.pdf

10

„Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 2013”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2005
http://bip.warszawa.pl/Menu_przed
miotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uc
hwaly/Rada_m__st__Warszawy/2
012/maj/XXXVII_948_2012.htm

11

„Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w
art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego o wolontariacie”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2012
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ng
o2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/
artykuly/broszura_program_2013_
0.pdf

12

„Warszawski Program Edukacji Kulturalnej”

Urząd miasta stołecznego
Warszawy
Biuro Edukacji, Biuro Kultury
Warszawa, 2009
http://www.wpek.pl/pi/21050_1.pdf

13

„Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2015”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2011
http://politykaspoleczna.um.warsza
wa.pl/sites/politykaspoleczna.um.w
arszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/
0558_uch_zal_3.pdf

14

„Polityka Edukacyjna Miasta Stołecznego Warszawa w latach
2008 - 2012”

Urząd m.st. Warszawy, Warszawa
2008
http://edukacja.warszawa.pl/plik.ph
p?id=2887

15

Programy strategiczne „Polityki edukacyjnej Miasta Stołecznego Baza wiedzy Społecznej Strategii
Warszawy w latach 2008 - 2012”
Warszawy

Ad. 2 Dokumenty regionalne
L
p.
1

2

Nazwa dokumentu

Źródło

„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020”

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego,
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2012
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_re
gionalny/Polityka_rozwoju/SRK_
2020/Documents/SRK_2020_11
2012_1.pdf
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego,
Mazowieckie Biuro Planowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego
2007-2013
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Przestrzennego i Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2006
http://www.mbpr.pl/user_upload
s/image/PRAWE_MENU/opraco
wane%20dokumenty/Sejmik/stra
tegia_skr.pdf

Ad. 3 Dokumenty krajowe

Lp.

Nazwa dokumentu

Źródło

1

„Strategia Rozwoju Kraju 2020”

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2011
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regio
nalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020
/Documents/Projekt_SRK_do_kon
sultacji2_09112011.pdf

2

„Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”

Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, lipiec 2009. Zespół
Doradców Strategicznych Prezesa
Rady Ministrów.
http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/
files/pliki/pl_2030_wyzwania_rozw
ojowe.pdf

3

„Strategia rozwoju kapitału ludzkiego”

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa, styczeń
2013
http://www.mpips.gov.pl/praca/strat
egie-i-dokumentyprogramowe/strategia-rozwojukapitalu-ludzkiego-srkl---projekt-z31072012-r/

4

„Strategia rozwoju kapitału społecznego”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Warszawa, 21
grudnia 2011r.
http://ks.mkidn.gov.pl/media/downl
oad_gallery/20120112_Strategia_
Rozwoju_Kapitalu_Spolecznego_p
o_uzgodnieniach_miedzyresortow
ych_%E2%80%93_tekst_glowny_
21-12-11.pdf

Ad. 4 Dokumenty europejskie
Lp.

Nazwa dokumentu

Źródło

1

„Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu”

Komisja Europejska Bruksela,
3.3.2010
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_
PL_ACT_part1_v1.pdf

2

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych Rada Unii Europejskiej, Bruksela,
ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2009 http://eur(„ET 2020”)
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS
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erv.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:00
10:PL:PDF
3

„Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz
Komitetu Regionów „Program na rzecz nowych umiejętności i
zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie”

Komisja Europejska, Strasburg,
dnia 23.11.2010 r.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS
erv.do?uri=COM:2010:0682:FIN:P
L:PDF

4

„Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program „Młodzież w
działaniu” na okres 2007–2013”

Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej 24.11.2006 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/
2006/l_327/l_32720061124pl0030
0044.pdf

5

“Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 Unia Parlament Europejski, Bruksela
innowacji: przekształcenie Europy po zakończeniu kryzysu w
2011
świecie” (2010/2245(INI))
http://www.europarl.europa.eu/side
s/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P7-TA2011-0236+0+DOC+PDF+V0//PL

2) Sprawozdawczość oświatowa
Lp.

Nazwa dokumentu

Źródło

1

„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2009/10, 2010/11, 2011/12”

Biuro Edukacji Urzędu, m.st.
Warszawa
http://edukacja.warszawa.pl/index.
php?k=147

2

„Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012”

Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2012
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/e_oswiata_i_wychowanie_201
1-2012.pdf

3) Inne opracowania
Lp.

Nazwa dokumentu

Źródło

1

„Młodzi 2011”

Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Warszawa 2011
http://kprm.gov.pl/Mlodzi_2011_alf
a.pdf

2

„PISA 2009 Results”

OECD 2009
http://www.oecd.org/pisa/pisaprod
ucts/pisa2009keyfindings.htm

3

“Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu
społecznym”

Ministerstwo Pracy I Polityki
Społecznej

4

„Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach. Raport z Centrum Komunikacji Społecznej
badania”
Urzędu m.st. Warszawy, czerwiec
2009
http://www.wcies.edu.pl/media/syst
em/pdf/raport.pdf

115

5

„Omówienie wyników I etapu badań nad zajęciami poszkolnymi i Jacek Szymanderski, Warszawa
pozalekcyjnymi. Badanie uczestników zajęć w MDK”
2009
http://edukacja.warszawa.pl/index.
php?wiad=2249

6

„Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie”

EURYDICE, Warszawa 2009
http://www.eurydice.org.pl/sites/eur
ydice.org.pl/files/PL_edukacja_arty
styczna.pdf

7

„Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ja
zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce
dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Barbara Fatyga, Narodowe
Centrum Kultury, Warszawa 2009
http://www.kongreskultury.pl/library
/File/Raportedu/edukacja_kult_rap
ort_w.pelna(1).pdf

8

„Edukacja kulturalna”

Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej, Warszawa 2008
http://edukacja.warszawa.pl/index.
php?wiad=1929

9

„Edukacja kulturalna w Warszawie”

Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej, Warszawa 2008
http://edukacja.warszawa.pl/index.
php?wiad=1768

10

„Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?”

VI Kongres Obywatelski, Wolność i
Solidarność nr 36, Gdańsk 2011
http://www.kongresobywatelski.pl/i
mages/stories/ksiazki/pdf/wis36.pdf

11

„Sprawozdanie ze sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
podstawowej – wyniki uczniów w dzielnicach Warszawy”
w Warszawie, Warszawa 2012
http://www.oke.waw.pl/new/downlo
ad/files/File/raporty/2012/sp_sredn
ie_szkol_2012_dzieinice_warszaw
y.pdf
"Egzamin gimnazjalny sesja główna 2012 - średnie wyniki
procentowe dla dzielnic Warszawy"
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie, Warszawa 2012
http://www.oke.waw.pl/new/downlo
ad/files/File/raporty/2012/gim/sred
nie/gim_2012_srednie_dzielnice.p
„Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w
df
2012 roku”
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie, Warszawa 2012
http://www.oke.waw.pl/new/downlo
ad/files/File/raporty/2012/lo/RAPO
RT_2012_Matura.pdf

12

„Gminy wobec wyzwań oświatowych - przykłady strategicznych
działań samorządów w zakresie edukacji”

Analizy Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa 2012
http://eduentuzjasci.pl/images/stori
es/analizy/IBE_Analizy_Dziemiano
wicz-Bochno-05-2012.pdf

13

"Badania uwarunkowań osiągnięć szkolnych uczniów szkół
podstawowych w okresie od 1.10.2009 do 10.06.2010"

Instytut Badań Edukacyjnych,
Edukacyjna Wartość Dodana
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http://ewd.edu.pl/badania-szkolypodstawowe/SP_raport_techniczn
„Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika y.pdf
edukacyjnej wartości dodanej (EWD) . Badania panelowe w
gimnazjach w latach 2009-2012. I etap badań terenowych (I
Instytut Badań Edukacyjnych,
kwartał 2010). Raport techniczny z I etapu badań terenowych w Edukacyjna Wartość Dodana
gimnazjach „
http://ewd.edu.pl//pages/badania"Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży. Szkoły
ponadgimnazjalne. Sprawozdanie ze stanu realizacji za 2012 r.”

gimnazja/GIM_raport_techniczny.p
df
Instytut Badań Edukacyjnych,
Edukacyjna Wartość Dodana
http://ewd.edu.pl/badania-szkolypodstawowe/SP_raport_techniczn
y.pdf

14

„Kryzys w szkole – szybkie reagowanie. Poradnik dyrektora”

Biuro Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy, Warszawa 2007
http://edukacja.warszawa.pl/plik.ph
p?id=4299

15

„Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń”

Biuro Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Urzędu
m.st. Warszawy, Warszawa 2011
http://bezpieczna.um.warszawa.pl/
sites/bezpieczna.um.warszawa.pl/f
iles/poradnik_zagrozenia_archiv_i
nter.pdf

16

„Sektor kreatywny w warszawie. Potencjał i warunki rozwoju”

Mirosław Grochowski, Creative
Metropolies, Warszawa 2010
http://www.creativemetropoles.eu/
uploads/files/creative_metropoles_
raport_warszawski_sektor_kreaty
wny.pdf

17

„Ankieta dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych”

Biuro Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy, Opracowania własne,
Warszawa 2012

„Ankieta dla dyrektorów szkół podstawowych”,
„Ankieta dla dyrektorów Poradni Psychologiczno
Pedagogicznych”
„Badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli korzystających z
WCIES”
18

„Dzieła wszystkie Janusza Korczaka”

Ośrodek Badań i Dokumentacji
„Korczakianum” Muzeum m.st.
Warszawy, Tomy 1-12 oraz 14,
Warszawa1992-2008

19

„Koncepcja doradztwa metodycznego w m.st. Warszawa”

Biuro Edukacji 2013
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