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1. Projekt od „Diagnozy do strategii – model planowania rozwoju
usług publicznych”
Niniejszy dokument powstał w ramach projektu realizowanego przez Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju
usług publicznych”. W projekcie uczestniczyło 18 dzielnic Warszawy oraz 7 gmin ościennych
(Michałowice, Łomianki, Pruszków, Kobyłka, Lesznowola, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna).
Celem projektu było pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i
dostępności wybranych usług publicznych (edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych,
komunalnych, komunikacyjnych) oraz wzmocnienie umiejętności planowania rozwoju usług
publicznych poprzez opracowanie założeń do dokumentu strategicznego. Ważnym
elementem projektu było wzmocnienia udziału mieszkańców w procesie diagnozowania
jakości i dostępności usług publicznych oraz planowania rozwoju tych usług. We wszystkich
dzielnicach Warszawy przeprowadzono badania zadowolenia z różnych usług publicznych
świadczonych przez samorząd, które są częścią zawartej w diagnozy. Na kolejnych
warsztatach przedstawiciele urzędów poszczególnych dzielnic, dyrektorzy, nauczyciele oraz
rodzice wspólnie pracowali nad wizją i misją oświaty, celami strategicznymi oraz działaniami,
które pozwolą na ich osiągnięcie.

2. Cele i funkcje strategii oraz partycypacyjny charakter procesu
Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych w Dzielnicy Śródmieście jest dokumentem
odpowiadającym na potrzeby związane z zadaniami dzielnicy w obszarze oświaty i edukacji.
Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy (z dnia 15 marca 2002 r.) zakładając
utworzenie dzielnic wpisała w ich kompetencje sprawy lokalne, m.in.: utrzymywanie
placówek oświaty i wychowania oraz podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy. Poniższy dokument jest
wyrazem strategicznego podejścia do tego zadania poprzez diagnozę problemów, określenie
celów i zaprogramowanie działań w wyżej wymienionych obszarach.

Prezentowany dokument jest też wyrazem nowego myślenia o współpracy administracji
publicznej i obywateli, którego celem jest dowartościowanie partycypacji obywatelskiej i
włączania mieszkańców w procesy decyzyjne. Partycypacyjny charakter procesu stał się
okazją do dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych jednostek samorządu terytorialnego
(Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Edukacji, władze dzielnicy i pracownicy wydziału
oświaty), dyrektorów i pracowników placówek oświatowych, rodziców oraz mieszkańców
dzielnicy. Proponowany kształt dokumentu jest efektem dyskusji i prac podejmowanych na
warsztatach strategicznych prowadzonych od września 2013 do listopada 2014.

Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych w dzielnicy Śródmieście jest dokumentem
wpisującym się w proces strategicznego myślenia o rozwoju tej sfery usług publicznych.
Prace nad partycypacyjnym wypracowaniem strategii zostały podjęte oddolnie i nie miały
być prostą operacjonalizacją na poziomie dzielnicowym dokumentów ogólno-miejskich i
krajowych. Jednak dokument w wielu miejscach jest komplementarny z innymi
dokumentami strategicznymi odnoszącymi się do świadczenia usług edukacyjnych. W
szczególności chodzi tu o "Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”
opisujący cele i sposoby rozwoju warszawskiej edukacji w najbliższych latach. Strategia
Rozwoju Usług Edukacyjnych w dzielnicy Śródmieście uwzględnia projektowanie działań pod
kątem możliwego wsparcia oferowanego w ramach nowej perspektywy finansowej UE do
2020 roku.
Ze względu na swoją specyfikę, przygotowany dokument strategiczny będzie materiałem o
charakterze fakultatywnym tzn. opcjonalnym w realizacji. Jego podstawowym zadaniem jest
wskazanie na główne cele rozwojowe, wpisujące się w dokumenty wyższego rzędu,
wyznaczające obszary rozwojowe. Strategia jest pakietem możliwych do realizacji zadań i
daje odpowiedź na pytanie w jakim kierunku zmierzać, by wzmacniać zidentyfikowane na
etapie diagnozy mocne strony i wykorzystywać pojawiające się szanse, a także jak reagować
na słabości i zagrożenia wpływające na świadczone usługi edukacyjne.
W ramach projektu „Od diagnozy do strategii” realizowanego przez Centrum Komunikacji
Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia” zarządy warszawskich dzielnic miały możliwość wybrać jeden z

obszarów swojego działania i objąć go partycypacyjnym procesem przygotowywania strategii
rozwoju usług publicznych.
Zarząd dzielnicy Śródmieście w toku konsultacji z szerokim gronem interesariuszy podjął w
2013 roku decyzje o rozpoczęciu prac nad partycypacyjnym utworzeniem strategii rozwoju
usług edukacyjnych. Decyzja ta miała przede wszystkim podkreślić wagę i znaczenie, jakie
społeczność śródmiejska przykłada do kwestii jakości funkcjonowania systemu szkolnego i
przedszkolnego. Poziom świadczonych usług edukacyjnych w dzielnicy Śródmieście jest na
wysokim poziomie, jednak zauważalne są też różne problemy. Nacisk na partycypacyjny
proces tworzenia dokumentu jest wyrazem przekonania władz dzielnicy o potrzebie
wspólnego rozwiązywania problemów oraz dowodem zaufania do potencjału śródmiejskiej
społeczności. Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych powinna pomóc w rozwiązaniu
problemów oświaty, wyznaczyć priorytety działania oraz pomóc w efektywnym
dystrybuowaniu środków finansowych. Po przyjęciu dokumentu przez zarząd dzielnicy to on
oraz wskazane przez niego jednostki (np.: wydział oświaty i inne) będą odpowiadać za
realizację dokumentu.

3. Proces tworzenia strategii
Proces tworzenia strategii przebiegał pod okiem moderatorów z agencji ResPublic oraz z
Fundacji Pole Dialogu. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy
Śródmieście, dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych oraz uczniowie. W sumie odbyło się 7
warsztatów (2 na jesieni 2013 r. i 4 na jesieni 2014 r.), podczas których udało się opracować
główne założenia do strategii rozwoju usług edukacyjnych prezentowane w niniejszym
dokumencie.
Tabela 1 Proces tworzenia strategii w dzielnicy Śródmieście

Wydarzenie

Termin

Uczestnicy

Cel

Badanie „Jakość
życia mieszkańców
dzielnicy
Śródmieście”

październikgrudzień 2013

Reprezentatywna próba losowa
mieszkańców dzielnicy (N=400) w
wieku 15+, zaprojektowana w taki
sposób, aby proporcje między
kobietami i mężczyznami oraz
grupami wieku odzwierciedlały
strukturę populacji generalnej w

Poznanie potrzeb, postaw i
opinii mieszkańców dzielnicy na
temat jakości życia w dzielnicy
Śródmieście

Warsztat
strategiczny

07.10.2013

dzielnicy.
W warsztacie wzięło udział 16
osób: Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Śródmieście, Naczelnicy
kilku wydziałów, Dyrektor Domu
Kultury Śródmieście, Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Śródmieście, Dyrektor Centrum
Pomocy Społecznej Dzielnicy
Śródmieście i inni.

analiza stanu usług publicznych
oraz wybór kategorii usług
priorytetowej dla dzielnicy

Warsztat kierunkowy 29.10.2013

W warsztacie uczestniczyło 16
osób: Naczelnik Wydziału Oświaty i
Sportu, Dzielnicowy Koordynator
edukacji kulturalnej, dyrektorzy
Młodzieżowych Domów Kultury,
dyrektorzy przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.

opracowanie pogłębionej
diagnozy usług edukacyjnych
w dzielnicy

Warsztat
strategiczny

17.09.2014

W warsztacie uczestniczyło 15
osób, głównie dyrektorzy szkół, 1
dyrektor przedszkola, 1 dyrektor
placówki pozaszkolnej, 2
przedstawicieli Młodzieżowej Rady
Warszawy, 2 przedstawicielki
Wydziału Oświaty.

Opracowanie głównych założeń
strategii, definicja
najważniejszych pojęć: szkoła
dobrej jakości i bezpieczna
szkoła. Omówienie roli szkoły w
społeczności lokalnej.

Warsztat
interpretacyjny

09.10.2014

W warsztacie uczestniczyło 15 osób
- 3 ekspertów, Naczelnik Wydziału
Oświaty i Sportu, dyrektorzy szkół,
jeden dyrektor przedszkola, jeden
dyrektor domu kultury.

omówienie możliwych
kierunków rozwoju oświaty z
udziałem ekspertów.

Warsztat
partycypacyjny

22.10.2014

W warsztacie uczestniczyło 5 osób
– dwóch przedstawicieli
Młodzieżowej Rady Warszawy oraz
3 mieszkańców Śródmieścia.

opracowanie działań do
wybranych celów
strategicznych.

4. Charakterystyka dzielnicy
Śródmieście jest centralną dzielnicą Warszawy. Od północy graniczy torami kolejowymi z
Żoliborzem, od południa z Mokotowem, od zachodu z Wolą i Ochotą, natomiast wschodnią

granicą jest Wisła. Według danych GUS, 1 stycznia 2014 dzielnica Śródmieście miała
powierzchnię 15,57 km², a liczba mieszkańców (stan na 31 grudnia 2013) wynosiła 121 1631.
Śródmieście jest uważane za jedną z najbardziej reprezentacyjnych dzielnic miasta. Na jej
terenie znajduje się Stare Miasto, warszawski park - Łazienki Królewskie, malownicza ulica:
Nowy Świat, najbardziej znane budynki: Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Teatr Wielki.
Mieszczą się tu też najbardziej luksusowe warszawskie hotele, najczęściej odwiedzane
muzea, w ostatnich latach budowane są najnowocześniejsze biurowce w mieście. Na terenie
dzielnicy położnych jest także wiele najważniejszych urzędów państwowych, takich jak
Kancelaria Prezydenta, Sejm, Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy wiele
ministerstw.
Warto jednak pamiętać, że oprócz wielu luksusowych i prestiżowych budynków na terenie
Śródmieścia znajdują się też budynki mieszkalne, a w nich zwykli mieszkańcy. Dzielnica
Śródmieście notuje relatywnie dużą liczbę korzystających z systemu świadczeń pomocy
społecznej – 32 osoby na 1000 mieszkańców. Statystyczny obraz beneficjenta świadczeń na
terenie Śródmieścia to 1-osobowe gospodarstwo domowe emerytów lub rencistów
przyjmująca świadczenie z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby2.
Po drugiej wojnie światowej Śródmieście było jedną z najbardziej zniszczonych dzielnic
Warszawy. Spuścizną po okresie PRL jest nie tylko odbudowanie historycznej zabudowy, ale
także nieuregulowany status wielu gruntów czy budynków. Roszczenia dawnych właścicieli
mają swoje źródło w tzw. dekrecie Bieruta, który zlikwidował prywatną własność
nieruchomości w całej Warszawie. Śródmiejskie placówki oświatowe mają swoje siedziby w
budynkach liczących powyżej 50 lat i więcej, a w przypadku Zespołu Szkół nr 69 - 100 lat.
Najstarsze budynki, w których funkcjonują licea ogólnokształcące zostały zbudowane w
latach dwudziestych XX wieku i są objęte ochroną konserwatora zabytków (budynek przy ul.
Myśliwieckiej 6, siedziba II LO im. Stefana Batorego oraz budynek przy ul. Klonowej 16, gdzie
mieści się XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej). Wyeksploatowane budynki wymagają ciągłej
konserwacji, remontów, niektóre nawet remontów kapitalnych.
1

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. [w:] Główny Urząd Statystyczny 2014. [dostęp 2014-12-04]. s.
114.
2

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (2013) Ranking Dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności
warunków życia, 2013.

Położenie wielu zabytkowych obiektów i terenów zielonych zapewnia mieszkańcom wiele
możliwości aktywnego spędzania czasu. Wiele spośród szkół położonych w dzielnicy,
szczególnie ponadgimnazjalnych, cieszy się dużą renomą i zajmuje wysokie miejsca w
ogólnopolskich rankingach, co buduje pozytywny wizerunek szkół wśród rodziców i uczniów.
Wysoka jakość nauczania oraz bardzo dobre połączenia komunikacyjne Śródmieścia z innymi
częściami Warszawy i miejscowościami wokół miasta, sprawia, że dzielnica świadczy usługi
edukacyjne na poziomie ponadlokalnym, przyciągając uczniów z całej aglomeracji
warszawskiej.
Warto także wspomnieć o licznych wydarzeniach kulturalnych, które regularnie odbywają się
na terenie dzielnicy Śródmieście. Tradycją stały się już takie imprezy jak Śródmiejski Festiwal
Młodych Talentów czy wspierane przez dzielnicę festiwale teatralne i artystyczne liceów:
Czackiego, Batorego i Żmichowskiej. Coraz prężniej działają także festiwale organizowane dla
przedszkolaków: „Tańczące Brzdące” i „Śródmiejski przegląd tańca i piosenki ludowej”. Na
terenie Śródmieścia działają także Młodzieżowe Domy Kultury, które przygotowane przez
siebie spektakle wystawiają w teatrach warszawskich. Natomiast wydarzenia sportowe dla
przedszkolaków i uczniów organizuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy3.
Na terenie Śródmieścia aktywnie działa także Młodzieżowa Rada Dzielnicy. Jest to organ,
który ma na celu reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się na terenie Śródmieścia w
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wobec jego władz. Za swoje zadanie Rada
stawia także: integrację środowisk Samorządów Uczniowskich różnych szkół, wprowadzaniu
w życie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o samorządności i szerzących ideę
społeczeństwa obywatelskiego oraz stanowienie głosu doradczego we wszystkich sprawach
dotykających młodzieży, a poruszanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście. Ponadto
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście wspiera liczne inicjatywy uczniowskie na terenie
dzielnicy i miasta.

3

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2012-2013. Dzielnica
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5. Diagnoza
a. Sieć szkolna
Do śródmiejskich publicznych przedszkoli i szkół uczęszcza ponad 24 tysięcy dzieci4. Choć
Śródmieście pod względem powierzchni jest niewielką dzielnicą, to sieć placówek
edukacyjnych jest bardzo dobrze rozwinięta i różnorodna. Składa się na nią5:
- 46 przedszkoli (w tym 40 publicznych);
- 18 szkół podstawowych (w tym 14 publicznych);
- 23 gimnazja (w tym 13 publicznych);
- 40 liceów ogólnokształcących (w tym 15 publicznych);
- 6 szkół zawodowych publicznych;
- 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- 3 placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C.K.
Norwida, Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego, Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy im. Janusza Kusocińskiego).

Przedszkola
Edukacja przedszkolna w dzielnicy Śródmieście prowadzona jest w 40 przedszkolach
publicznych, 6 przedszkolach niepublicznych oraz w 12 publicznych szkołach podstawowych,
w których zorganizowano oddziały przedszkolne. W roku szkolnym 2013/14 do publicznych
przedszkoli w Śródmieściu uczęszczało 3 378 dzieci. Liczba miejsc w przedszkolach znacznie
przekracza liczbę dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w dzielnicy, dlatego do
śródmiejskich przedszkoli uczęszczają także dzieci z innych dzielnic Warszawy. Od 2010 roku
odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola utrzymuje się na podobnym poziomie
(Rysunek 1) i jest najwyższy ze wszystkich dzielnic w Warszawie (Rysunek 2). W 2013 roku
edukacją przedszkolną w Śródmieściu objętych było 133,4% dzieci w wieku 3-5 lat (2013
GUS).
4
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Na podstawie danych z Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Śródmieście za rok szkolny
2012/2013

Rysunek 1 Odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną w wieku 3-5 lat w latach 2010-2013
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135,5
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Śródmieście
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95,9
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93,6

Źródło: BDL GUS 2013
Rysunek 2 Procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną
133,4
109,8 107,8 103,5

99,1 98,7 98,0 97,8 96,9 94,7 93,3
91,9 91,3 88,3
84,7 83,5 81,0 80,7

Źródło: BDL GUS 2013

Przedszkola w Śródmieściu na tle innych dzielnic Warszawy nie są przeciążone – liczba dzieci
w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno przedszkole w Śródmieściu wynosi 51,1 i jest
znacznie niższa niż średnia dla całej Warszawy – 119,3. Średnia liczba dzieci w oddziale w
przedszkolu jest także niższa niż średnia dla Warszawy (23,8 – Śródmieście, Warszawa - 25,2,
dane za rok szkolny 2011/20126). Śródmiejskie przedszkola zapewniają opiekę i edukację
także dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w dzielnicy działają trzy
przedszkola integracyjne, dwa przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz jedno
przedszkole specjalne.
6

BDL GUS 2013

Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2013/2014 dzielnica Śródmieście prowadziła 14 szkół podstawowych, do
których uczęszczało 5161 uczniów. Podobnie jak przedszkola, szkoły podstawowe przyciągają
uczniów z innych dzielnic – w 2013 roku wskaźnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych
wynosił 130,5% (BDL GUS), a ponad połowa uczniów jest spoza rejonów placówek. Mimo to
szkoły podstawowe w Śródmieściu nie są przeciążone – liczba uczniów przypadająca na
szkołę podstawową wynosi 275,5, i jest znacznie niższa niż średnia dla całej Warszawy, która
wynosi 458,7. W 2013 roku średnia liczba uczniów w oddziale klasowym7 w szkole
podstawowej wynosiła 22,0 i była nieco wyższa niż średnia dla Warszawy – 21,0 (BDL GUS).
Liczba wypadków na 1000 uczniów8 w śródmiejskich szkołach podstawowych jest nieco
wyższa niż średnia dla Warszawy (13,1), i wynosi 14,4 (2010/2011). Właśnie zwiększenie
bezpieczeństwa w śródmiejskich szkołach uczestnicy warsztatów uznali za jeden z
priorytetowych celów tej strategii.
Szkoły podstawowe w Śródmieściu oferują uczniom naukę w oddziałach ogólnych,
integracyjnych (3 szkoły) i sportowych (5 szkół). W dzielnicy działają 2 międzyszkolne punkty
nauczania języka i kultury mniejszości narodowych oraz 4 międzyszkolne punkty nauczania
religii dla uczniów innych wyznań. We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują
świetlice szkolne zapewniające opiekę dzieciom przed i po zakończeniu lekcji. Świetlice
działają w większości szkół w godzinach 7.00-17.00, w niektórych szkołach do 18.00. Zajęcia
pozalekcyjne realizowane w szkołach obejmują zajęcia artystyczne, sportowe i dydaktyczne.
W ramach zajęć dodatkowych w każdej szkole realizowany jest również drugi język obcy. We
wszystkich szkołach podstawowych zatrudnienie są nauczyciele specjaliści (według potrzeb):
pedagodzy, psycholodzy i logopedzi. W każdej szkole dla uczniów klas szóstych prowadzone
są specjalne zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do sprawdzianu na zakończenie szkoły
podstawowej.
.

7

W szkołach dla dzieci i młodzieży, bez szkół specjalnych
Dane z systemu Informacji Oświatowej opracowane przez Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
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Gimnazja

W roku szkolnym 2013/14 w 13 gimnazjach prowadzonych przez dzielnicę Śródmieście uczyło
się 3749 uczniów. Śródmiejskie gimnazja przyciągają uczniów z całej aglomeracji
warszawskiej, o czym świadczy bardzo wysoki wskaźnik skolaryzacji netto – 206,9% (2013 BDL
GUS). Mimo to – podobnie jak szkoły podstawowe – gimnazja nie są przeciążone – liczba
uczniów w wieku gimnazjalnym przypadająca na gimnazjum w Śródmieściu wynosi 163,7, i
jest znacznie niższa niż średnia dla całej Warszawy, która wynosi 303,5 (2012). Średnia liczba
uczniów w oddziale klasowym w gimnazjum wynosi 25,0 , i jest wyższa niż średnia dla całej
Warszawy – 23,0 (2013 BDL GUS). Liczba wypadków na 1000 uczniów9 w śródmiejskich
gimnazjach wynosi 9,0 i jest znacznie niższa niż średnia dla całej Warszawy (15,3)
(2010/2011).
W trzech gimnazjach prowadzone są oddziały dwujęzyczne (Gimnazjum nr 33 im. Stefana
Batorego, Gimnazjum nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej oraz Gimnazjum nr 42), w czterech
gimnazjach oddziały sportowe (Gimnazjum nr 35, Gimnazjum nr 37, Gimnazjum nr 39,
Gimnazjum nr 41) i w dwóch oddziały integracyjne (Gimnazjum nr 37 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego i Gimnazjum nr 40).
W gimnazjach prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym,
artystycznym oraz rozszerzające wiedzę z przedmiotów nauczanych w szkole. Organizowane
są też specjalne zajęcia dla uczniów klas trzecich przygotowujące do egzaminu kończącego
naukę w gimnazjum. Gimnazja realizują liczne programy autorskie oraz innowacje
pedagogiczne. Niektóre gimnazja realizowały projekty międzynarodowe umożliwiając
uczniom zagraniczną wymianę.

Licea ogólnokształcące

W dzielnicy Śródmieście jest 15 publicznych liceów ogólnokształcących przyciągających
młodzież z całej aglomeracji warszawskiej. Oferta szkół jest bardzo bogata i różnorodna wiele szkół prowadzi własne programy nauczania z różnych przedmiotów. Uczniowie mogą
wybierać
9

klasy

o

profilu

klasycznym,

artystycznym,

ścisłym,

przyrodniczym

Dane z systemu Informacji Oświatowej opracowane przez Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

czy

przygotowujące do międzynarodowej matury. Szkoły realizują wiele ciekawych inicjatyw
edukacyjnych, np. zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej, zajęcia z filozofii, zajęcia z fizyki
eksperymentalnej, zajęcia z chemii laboratoryjnej, zajęcia z astronomii i ekonomii, zajęcia
strzeleckie, koło varsavianistyczne czy koło biblijno-liturgiczne.
W 2013 roku średnia liczba uczniów w oddziale w liceum ogólnokształcącym w Śródmieściu
wynosiła 27 i była na poziomie średniej warszawskiej.
Szkoły zawodowe

Dzielnica Śródmieście jest organem prowadzącym 6 szkół zawodowych kształcących w
zawodach technik elektronik, technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik
ekonomista, technik logistyk, technik procesów drukowania, technik cyfrowych procesów
graficznych, technik organizacji reklamy technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych, kelner, drukarz, cukiernik, kucharz. Oferta śródmiejskich szkół
zawodowych jest bardzo urozmaicona, a placówki są wyposażane w nowoczesny sprzęt do
nauki oraz w fachową literaturę. W niektórych szkołach istnieją specjalistyczne pracownie
sponsorowane przez firmy działające w Śródmieściu (np. Imtech). Śródmiejskie szkoły
zawodowe

współpracują

z

różnymi

instytucjami

naukowymi

oraz

pracodawcami

wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie do zapewnienia najlepszego poziomu kształcenia
uczniom, np. Technikum Architektoniczno-Budowlane i Technikum Budowlane współpracują
z Politechniką Warszawską, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych współpracuje m.in. z
biurami podróży, Bankiem PKO SA i urzędami skarbowymi, a Zespół Szkół Gastronomicznych z
wieloma renomowanymi hotelami i restauracjami takimi jak Mariott czy Sheraton.
W 2013 roku średnia liczba uczniów w oddziale w technikum wynosiła 24, czyli tyle samo, ile
średnia dla Warszawy (BDL GUS).

b. Zadowolenie mieszkańców z usług edukacyjnych w dzielnicy
Niżej przedstawione wyniki zadowolenia mieszkańców z usług edukacyjnych w dzielnicy
pochodzą z badania Jakość życia mieszkańców w dzielnicy Śródmieście przeprowadzonego
przez Urząd m.st. Warszawy jesienią 2013 r. W badaniu wzięło udział 400 osób z dzielnicy
Śródmieście.

Przedszkola

Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług edukacji przedszkolnej w Śródmieściu, w
skali od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze), wynosi 3,7 i jest taka sama, jak
średnia dla całej Warszawy. Zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze edukację przedszkolną
ocenia prawie połowa badanych. Jedynie 2,3% respondentów ocenia jakość usług
świadczonych przez przedszkola zdecydowanie źle lub raczej źle. Najczęstsze powody złej
oceny usług publicznych przedszkoli to:




trudności z zapisaniem dziecka do przedszkola,
zły stan techniczny placówki,
niekompetentna kadra

Rysunek 1 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych przedszkoli w
dzielnicy?”
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Źródło: badanie „Jakość życia mieszkańców w dzielnicy Śródmieście”, 2013

Szkoły podstawowe

Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych przez publiczne szkoły
podstawowe w Śródmieściu, w skali od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze),
wynosi 3,7 i jest nieznacznie niższa niż średnia dla całej Warszawy (3,8). Ponad połowa
badanych ocenia zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze jakość usług świadczonych przez
publiczne szkoły podstawowe. Jedynie 4,1% respondentów ocenia jakość funkcjonowania
szkół podstawowych bardzo źle lub raczej źle.

Najczęstsze powody złej oceny usług publicznych szkół podstawowych:




zła oferta zajęć pozalekcyjnych,
zły stan techniczny placówki,
brak nowoczesnych pomocy naukowych.

Rysunek 2 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych szkół
podstawowych w dzielnicy?”
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Źródło: badanie „Jakość życia mieszkańców w dzielnicy Śródmieście”, 2013

Gimnazja
Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług publicznych gimnazjów w Śródmieściu, w
skali od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze), wynosi 3,7 i jest nieznacznie
niższa niż średnia dla całej Warszawy (3,8). Najczęstsze powody złej oceny usług publicznych
gimnazjów to:
Najczęstsze powody złej oceny usług publicznych gimnazjów:





zła atmosfera w szkole,
agresja rówieśnicza,
za duża liczba uczniów w klasie,
brak indywidualnego podejścia do dziecka.

Rysunek 3 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych gimnazjów w
dzielnicy?”
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Źródło: badanie „Jakość życia mieszkańców w dzielnicy Śródmieście”, 2013

c. Wyniki egzaminów zewnętrznych
Szkoły podstawowe

W 2013 roku wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w Śródmieściu były na poziomie średniej dla
całej Warszawy (28,8). Pod względem wysokości wyników, Śródmieście zajmowało 11 miejsce
wśród 18 dzielnicy Warszawy (Rysunek 5). Wyniki poszczególnych szkół podstawowych są
dosyć zróżnicowane – od 23,9 pkt. (SP 48) do 31,8 pkt. (SP 69) (Rysunek 6). Wyniki
egzaminów zewnętrznych pokazują, że w Śródmieściu, tak jak w innych dzielnicach, uczą się
uczniowie z różnych środowisk, osiągający różne wyniki edukacyjne. Ważne jest, aby polityka
oświatowa Śródmieścia uwzględniała potrzeby nie tylko najlepszych uczniów, ale także tych
osiągających gorsze wyniki edukacyjne.
Rysunek 4 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w dzielnicach Warszawy w 2013 r.
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Źródło: OKE w Warszawie

Rysunek 5 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w śródmiejskich szkołach podstawowych w 2013 roku
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Źródło: OKE w Warszawie

Gimnazja

Śródmiejskie gimnazja osiągają zarówno bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych,
jak i dodatnią Edukacyjną Wartość Dodaną10, co oznacza, że jakość kształcenia w szkołach jest
wysoka. Jednak podobnie jak wśród szkół podstawowych, widoczne jest zróżnicowanie
wyników egzaminów zewnętrznych. Niepokojące jest, że niektóre szkoły osiągają zarówno
niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego, jak i ujemną Edukacyjną Wartość Dodaną.
Rysunek 6 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów w dzielnicy Śródmieście – część humanistyczna
egzaminu

10

Edukacyjna Wartość Dodana jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu
dydaktycznego. Wynik uzyskany przez ucznia na sprawdzianie przyjmuje się jako ogólną miarę potencjału
edukacyjnego ucznia.

Źródło: www.ewd.edu.pl
Rysunek 7 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów w dzielnicy Śródmieście – część matematycznoprzyrodnicza egzaminu

Źródło: www.ewd.edu.pl

Licea ogólnokształcące

Większość liceów ogólnokształcących w Śródmieściu, to szkoły uchodzące za elitarne, o
najwyższym

poziomie

kształcenia

w

Warszawie.

Uczniowie

śródmiejskich

liceów

ogólnokształcących biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych otrzymując
wysokie noty. Prawie 100% uczniów zdaje egzamin maturalny. Większość liceów w
Śródmieściu osiąga wyższe wyniki egzaminu maturalnego niż przeciętne liceum w Polsce.
Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia śródmiejskich liceów ogólnokształcących są
dodatnie wskaźniki Maturalnej Edukacyjnej Wartości Dodanej (Rysunek 10 i Rysunek 11).
Jednak wśród śródmiejskich szkół, są także takie, w których wyniki matur są poniżej średniej
ogólnokrajowej i średniej dla Warszawy, a Maturalna Edukacyjna Wartość Dodana przyjmuje
ujemne wartości (zwłaszcza w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych).

Rysunek 10 Wskaźnik maturalnej edukacyjnej wartości dodanej dla liceów ogólnokształcących w dzielnicy Śródmieście –
część humanistyczna

Źródło: www.ewd.edu.pl

Rysunek 11 Wskaźnik maturalnej edukacyjnej wartości dodanej dla liceów ogólnokształcących w dzielnicy Śródmieście –
część matematyczno-przyrodnicza

Źródło: www.ewd.edu.pl

Szkoły zawodowe

Dobre wyniki egzaminów maturalnych otrzymują również uczniowie techników. Większość
śródmiejskich

techników

ma

wyniki

z

egzaminu

maturalnego

z

przedmiotów

humanistycznych na poziomie wyższym niż przeciętne technikum w Polsce (Rysunek 12).
Jakoś nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych w technikach jest dobra, o czym
świadczy dodatnia wartość wskaźnika EWD. Jakość nauczania przedmiotów matematycznoprzyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych jest zbliżona do średniej jakości nauczania w
technikach w Polsce (Rysunek 13).
Rysunek 12 Wskaźnik maturalnej edukacyjnej wartości dodanej dla techników w dzielnicy Śródmieście – część
humanistyczne egzaminu

Rysunek 13 Wskaźnik maturalnej edukacyjnej wartości dodanej dla techników w dzielnicy Śródmieście – część
matematyczno-przyrodnicza egzaminu

6. Analiza SWOT
Analiza SWOT to często wykorzystywana w strategiach metoda porządkowania informacji w
danym obszarze. Mocne strony (strenghts) to wszystko to, co stanowi atut dzielnicy
Śródmieście w obszarze edukacji, co działa dobrze i jest powodem do dumy. Słabe strony
(weaknesses) to wszystko to, co stanowi problem czy słabość lokalnego systemu edukacji.
Szanse (opportunities) to możliwości, które mogą przyczynić się do pozytywnej zmiany,
zagrożenia (threats) to wszystko to, co może przyczynić się do niekorzystnych zjawisk. Mocne
i słabe strony odnoszą się do teraźniejszości i obecnych zasobów, natomiast szanse i
zagrożenia związane są z przyszłością i czynnikami zewnętrznymi, które mogą wpłynąć na
sposób funkcjonowania edukacji przedszkolnej w Śródmieściu.
Problem, który najczęściej był wskazywany jako najbardziej istotny to „brak wystarczających
środków” na finansowanie realizacji usług edukacyjnych na odpowiednim poziomie. W
wyniku dyskusji stwierdzono, aby to zagadnienie zakwalifikować jako czynnik, będący

przyczyną występowania innych problemów i w związku z tym nie poddawano go dalszej
analizie.
Mocne strony edukacji w dzielnicy Śródmieście:

- Wysoki poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych
O wysokim poziomie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych świadczą bardzo dobre
wyniki matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także wysokie noty
uczniów na konkursach i olimpiadach przedmiotowych
- Dobra, kreatywna i wyszkolona kadra pedagogiczna
Nauczyciele pracujący w śródmiejskich szkołach są dobrze wykształceni i częstą uczestniczą
w kursach doszkalających.
- Różnorodność oferty edukacyjnej
Uczniowie uczęszczający do szkół na Śródmieściu mają do dyspozycji zróżnicowaną i
rozbudowaną ofertę edukacyjną. Szkoły w Śródmieściu oferują naukę w oddziałach
sportowych, dwujęzycznych, integracyjnych, wyrównawczych i terapeutycznych. Wiele ze
szkół prowadzi także autorskie programy nauczania wybranych przedmiotów czy organizuje
zajęcia wykraczające poza podstawę programową.
- Rozwinięta sieć szkół
Sieć szkół w dzielnicy jest bardzo dobrze rozwinięta. W dzielnicy znajdują się szkoły z każdego
poziomu nauczania, od przedszkola po najlepsze szkoły wyższe w Polsce.
- Bardzo dogodny dojazd do placówek
Dzielnica Śródmieście jest najlepiej skomunikowaną dzielnicą w Warszawie. Z każdego
miejsca w dzielnicy można się łatwo przedostać do innych punktów miasta.
- Duża liczba miejsc w placówkach oświatowych w porównaniu do innych dzielnic
Śródmieście posiada rozbudowaną sieć placówek szkolnych na każdym poziomie nauczania,
znacznie przekraczającą liczbę uczniów zamieszkałych w dzielnicy. Pomimo przyjmowania
uczniów z innych dzielnic, śródmiejskie szkoły nie są przepełnione.
- Dobra infrastruktura części placówek
Część placówek oświatowych na terenie dzielnicy Śródmieście posiada nowoczesną
infrastrukturę, zarówno jeżeli chodzi o stan techniczny budynków, jak i wyposażenie.

- Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach i w placówkach pozaszkolnych
W szkołach dzielnicowych, jak i w części placówek pozaszkolnych, dostępna jest bogata,
różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych. Dzięki niej uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i
zainteresowania.
- Bogata oferta doskonalenia nauczycieli
W dzielnicy Śródmieście zlokalizowana jest duża liczba instytucji umożliwiających
nauczycielom podnoszenie swoich kwalifikacji.
Słabe strony edukacji w dzielnicy Śródmieście:
- Brak identyfikacji uczniów i rodziców z placówkami edukacyjnymi
Duża część uczniów śródmiejskich szkół dojeżdża do placówek z innych dzielnic, co powoduje
brak identyfikacji uczniów oraz ich rodziców z lokalnym środowiskiem szkoły. Uczniowie
dojeżdżają do szkół, a po skończonych lekcjach i zajęciach dodatkowych wracają do swoich
domów w innych dzielnicach nie utożsamiając się z dzielnicą, w której znajduje się ich szkoła.
- Brak zaangażowania szkół w sprawy lokalne
Szkoły nie są miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności.
- Zła infrastruktura techniczna części placówek
Część placówek edukacyjnych znajduje się w budynkach, które wymagają remontu. Remonty
nie są realizowane z powodu braku środków, nieuregulowanej sytuacji prawnej gruntów i
budynków. Remonty starych budynków utrudnione są także przez konieczność stosowania
się do wytycznych konserwatora zabytków.
- Niezadowalające wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
Zdaniem uczestników warsztatów, w niektórych szkołach podstawowych wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty są zbyt niskie.
Szanse dzielnicy w zakresie usług edukacyjnych:
- Dobra opinia rodziców o placówkach zlokalizowanych w Śródmieściu
Śródmiejskie szkoły cieszą się dobrą opinią większości rodziców, co sprawia, że rodzice
chętnie posyłają do nich dzieci.
- Duże zainteresowanie śródmiejskimi placówkami edukacyjnymi uczniów spoza dzielnicy

Placówki edukacyjne zlokalizowane w Śródmieściu cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem uczniów. Z jednej strony jest to wynik dobrego skomunikowania szkół, z
drugiej - wysokiego poziomu nauczania, który przyciąga zdolnych i ambitnych uczniów.
- Możliwość pozyskania najwyżej wykwalifikowanej kadry
Śródmiejskie szkoły cieszą się wysokim prestiżem, dlatego chcą w nich pracować najlepsi
nauczyciele. Wpływa to pozytywnie na jakość i poziom śródmiejskiej oferty edukacyjnej.
- Dostępne programy wsparcia ze środków krajowych oraz środków UE
Istnieje możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków na realizację przedsięwzięć i
projektów edukacyjnych. Pozyskanie dodatkowych funduszy przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności oferty edukacyjnej w szkołach.
- Zainteresowanie sponsorów działalnością placówek edukacyjnych
Ze względu na swoje położenie i prestiż, działalność niektórych śródmiejskich szkół cieszy się
zainteresowaniem sponsorów, którzy chętnie dofinansowują ich działania.
- Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie szkolnictwa zawodowego
Szkoły techniczne i zawodowe prowadzą rozległą współpracę z przedsiębiorcami, przez co
kształcą kadrę zgodnie z potrzebami rynku pracy.
- Zewnętrzne źródła finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów
Istnieją liczne programy, które fundują stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Część
śródmiejskich szkół nawiązała już taką współpracę.
Zagrożenia dla edukacji w dzielnicy Śródmieście:
- Przejmowanie przez prywatne szkoły uczniów szkół publicznych
Coraz większym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców cieszą się szkoły prywatne - coraz
większa liczba uczniów, również tych zdolnych, zaczyna się do nich przenosić.
- Ograniczone możliwości remontowe wynikające z zabytkowego charakteru dzielnicy
Część obiektów szkolnych znajdujących się na terenie dzielnicy to zabytki. Zdarza się, że
pomimo chęci i środków finansowych, ciężko jest przeprowadzić ich remont czy dostosować
je do wymagań osób niepełnosprawnych.
- Zagrożenie placówek reprywatyzacją

Reprywatyzacja dotyczy zarówno bazy lokalowej jak i działek, na których się znajdują obiekty
szkolne. Nieuregulowane sprawy własności gruntów w Warszawie są szczególnie odczuwalne
w Śródmieściu, gdzie prowadzonych jest najwięcej spraw o roszczenia względem działek i
obiektów. Nieuregulowane kwestie własności gruntów powodują, że niektóre szkoły muszą
zmieniać swoją lokalizację, co wiąże się z silnym oporem ze strony rodziców i dzieci.
- Niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej
Zdaniem uczestników warsztatów, subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do
zadań i potrzeb oświaty, gdyż pozwala na pokrycie ok. 50% kosztów. Nakłady na oświatę to
blisko połowa budżetu dzielnicy.
- Starzejąca się społeczność lokalna
W dzielnicy obserwuje się niekorzystną strukturę demograficzną. Duża grupę stanowią osoby
w wieku poprodukcyjnym. W dzielnicy rodzi się coraz mniej dzieci. Jest to zagrożeniem dla
istnienia sieci oświatowej w dzielnicy.

7. Główne problemy
Pierwszym problemem, na który uczestnicy warsztatów zwracali szczególną uwagę, jest
nieuregulowany stan prawny budynków szkolnych i gruntów. Spadkobiercy dawnych
właścicieli coraz częściej starają się o odzyskanie gruntów i budynków szkolnych. W roku
szkolnym 2012/2013 finał reprywatyzacji ma za sobą m.in. Szkoła Podstawowa nr 75 przy ul.
Niecałej, która musiała przekazać kilkaset metrów placu i ścieżki przed szkołą.
Niejasny status prawny części budynków szkolnych skutkuje także złym stanem technicznym
szkół – w sytuacji, gdy nie wiadomo do kogo w przyszłości będzie należał dany budynek,
trudno jest inwestować publiczne środki w jego generalny remont. Z tego tez powodu wiele
śródmiejskich szkół jest niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niepewność
co do przyszłości szkoły czy konieczność przenoszenia jej do innego budynku, wzbudza
niezadowolenie wśród rodziców i uczniów, dla których miejsce, w którym placówka się
znajduje, często jest jednym z kryteriów wyboru szkoły. Problem ten jest bardzo ważny i
dotkliwy dla oświaty w Śródmieściu, jednak jego rozwiązanie nie leży w kompetencjach władz
dzielnicy, dlatego nie będzie on omawiany bardziej szczegółowo w dalszej części strategii.
Kolejnym problemem wskazywanym przez uczestników warsztatów jest brak identyfikacji
uczniów i rodziców z dzielnicą. Jak pokazują wyniki diagnozy, śródmiejskie szkoły przyciągają

uczniów z całej Warszawy. Wysoki odsetek uczniów spoza dzielnicy powoduje jednak brak
identyfikacji uczniów i rodziców z dzielnicą. W Śródmieściu wyjątkowo trudno zdefiniować
jest społeczność lokalną, a co za tym idzie –identyfikować się z nią. Problem ten uwidocznił
się m.in. podczas warsztatów diagnostycznych, które odbyły się we wrześniu 2014 r. Jedna z
grup miała za zadanie zdefiniować pojęcie szkoły aktywnej w społeczności lokalnej i podać
przykłady działań, które tę aktywność mogłyby pobudzać. Po długich dyskusjach grupa ta
postanowiła zdefiniować społeczność lokalną Śródmieścia na trzy sposoby, jako: osiedle,
dzielnica i całe miasto. Niektóre szkoły działające w dzielnicy starają się wychodzić do
społeczności lokalnej organizując wydarzenia kulturalne, np. Szkoła Podstawowa nr 32
organizuje Muranowskie Dni Integracji, w Szkole Podstawowej nr 158 odbył się Śródmiejski
Festyn Rodzinny, a Szkoła Podstawowej Nr 203 corocznie od 13 lat organizuje Festyn
Sportowo-Rekreacyjny pod hasłem „W biegu po zdrowie”. Nie należy zapominać także o
ogromnym zasobie dzielnicy Śródmieście, jakim jest wymiar historyczny tego miejsca.
Poprzez przypominanie o nim uczniom i pokazywanie im konkretnych miejsc, w których
tworzyła się historia Warszawy, można budować w nich tożsamość warszawską i poczucie
identyfikacji nie tylko z samym miastem, ale także ze Śródmieściem.
Kolejnym problemem zdiagnozowanym na terenie dzielnicy Śródmieście są niezadowalające
wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w niektórych szkołach podstawowych. Część dyrektorów
szkół uważa, że 11 miejsce w rankingu średnich wyników sprawdzianu szóstoklasisty, które
zajmuje ich dzielnica jest zdecydowanie za niskie, biorąc pod uwagę to, jakie wyniki osiągają
śródmiejskie gimnazja i licea. Warto jednak pamiętać, że w Śródmieściu, tak jak we
wszystkich dzielnicach uczą się dzieci z różnych rodzin, osiągające różne wyniki w nauce.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty są wyraźnie gorsze od wyników testu gimnazjalnego i
matur, ponieważ szkoła podstawowa najsilniej podlega rejonizacji. Do gimnazjów i liceów na
Śródmieściu napływają najlepsi uczniowie z całego miasta, a nierzadko także spoza Warszawy,
windując wyniki egzaminów mocno do góry. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wiele
szkół mających swoją siedzibę na terenie dzielnicy Śródmieście, bierze udział w jednym z
najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych w Warszawie – w programie pt. „Warszawski
system wsparcia uczniów uzdolnionych”.

8. Wizja i misja
Wizja usług edukacyjnych w dzielnicy Śródmieście w 2020 roku
Atrakcyjna oferta edukacyjna dzielnicy przyciąga uczniów i rodziców z całej Warszawy stając
się wzorem do naśladowania dla pozostałych dzielnic. Śródmiejska edukacja zapewnia
wszechstronny rozwój każdego ucznia, niezależnie od jego pochodzenia społecznego i
wyników osiąganych w nauce. W bezpiecznych i przyjaznych szkołach i przedszkolach
uczniowie rozwijają swoje zainteresowania. Nauczyciele podchodzą indywidualnie do
każdego ucznia zapewniając mu jak najlepsze przygotowanie do kolejnego etapu
edukacyjnego. Absolwenci śródmiejskich szkół odnoszą sukcesy w życiu oraz są dobrymi
obywatelami aktywnie uczestniczącymi w życiu kraju i wspólnoty lokalnej. Charakteryzuje ich
poczucie sprawczości oraz umiejętność pracy zespołowej. Szkoły w Śródmieściu zapewniają
wysoki poziom nauczania, mierzony nie tylko wynikami egzaminów zewnętrznych, ale także
edukacyjną wartością dodaną oraz zadowoleniem uczniów i rodziców. Szkoła jest miejscem
dialogu trzech zaangażowanych grup: uczniów, nauczycieli i rodziców, które wspólnie
podejmują ważne dla funkcjonowania placówki decyzje oraz dzielą się odpowiedzialnością za
proces kształcenia.
Misja
Misją dzielnicy Śródmieście jest zapewnienie jak najlepszych warunków w szkołach i
placówkach oświatowych do rozwijania potencjału uczniów.

9. Cele strategiczne
Pierwszym celem edukacji w dzielnicy Śródmieście jest rozwijanie potencjału uczniów.
Według uczestników warsztatów można go rozwijać m.in. poprzez kształtowanie wśród
uczniów praktycznych umiejętności. Sprzyjać temu może zmiana sposobu prowadzenia zajęć
z teoretycznego na bardziej praktyczny – uczniowie chętnie braliby udział w zajęciach poza
murami szkoły, czy (szczególnie w przypadku przedmiotów ścisłych) przeprowadzali z
nauczycielem ciekawe eksperymenty obrazujące teorię, której wcześniej się uczyli.
Dodatkowym elementem wpływającym pozytywnie na kształtowanie praktycznych
umiejętności, byłoby angażowanie starszych uczniów lub absolwentów np. do asystowania

nauczycielom w czasie zajęć dodatkowych i opowiadania swoim młodszym kolegom, w jakich
sytuacjach dana wiedza i umiejętności im się przydała. W celu rozwijania potencjału uczniów,
warto, jeszcze w murach szkoły, zachęcać i kształtować w nich chęci do nauki i rozwoju przez
całe życie. Według uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w warsztatach
strategicznych, może się do tego przyczynić zmiana formy organizacji zajęć pozalekcyjnych –
zamiast regularnych, cotygodniowych zajęć - pojedyncze warsztaty czy wydarzenia. Duża
część uczniów mieszka w innych dzielnicach i ciężko im kilka razy w tygodniu zostawać na
zajęcia pozalekcyjne. Jednorazowe warsztaty czy wydarzenia byłyby dla uczniów
wygodniejsze, a jednocześnie mogłyby zainteresować ich jakimś tematem.
Kolejnym, równie istotnym celem jest kształtowanie postaw obywatelskich, takich jak
wrażliwość na potrzeby innych czy zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Według
uczestników warsztatów ważne jest, aby położyć duży nacisk na kształtowanie postaw
obywatelskich na początku każdego etapu edukacji. Przychodząc do nowej szkoły uczniowie
często mają dużo zapału do działania, jednak w momencie, kiedy orientują się, że nie mogą o
niczym decydować i na nic wpływać, szybką ów zapał tracą. Dlatego tak istotne jest, aby już w
pierwszych miesiącach nauki w nowej szkole motywować uczniów do działania i dzielić się z
nimi odpowiedzialnością. Kształtowaniu postaw obywatelskich, według uczestników
warsztatów strategicznych, może sprzyjać demokratyzacja szkół. Pod tym pojęciem kryją się
takie działania jak integracja rad pedagogicznych z radami rodziców i samorządami
uczniowskimi oraz wspólne działanie na rzecz szkoły. Szczególnie istotne jest zwiększenie
znaczenia i zakresu odpowiedzialności rad rodziców (na niższych etapach edukacji) i
samorządów uczniowskich (na wyższych etapach edukacji). Kształtowanie postaw
obywatelskich uczniów powinno się także odbywać poprzez zajęcia praktyczne realizowane
w środowisku lokalnym szkoły. Taką funkcję mogłyby np. pełnić zajęcia roboczo nazwane
przez uczestników warsztatu „inicjatywą społeczną”, które zachęcałyby uczniów do działania
na rzecz lokalnej społeczności. Jeden z uczestników warsztatu, który brał udział w podobnych
zajęciach, tak je opisywał:
Polega to na tym, że uczniowie wychodzą do lokalnych społeczności i coś z nimi robią. My mamy 15
godzin takiego przedmiotu, ale często nawet jak się skończy, to oni dalej tam chodzą. Ja na przykład
ciągle chodzę.

Uczniowie, którzy braliby udział w tego typu zajęciach zapewne chętniej angażowaliby się w
działania na rzecz lokalnej społeczności w przyszłości.
Trzecim wypracowanym celem strategicznym jest podwyższenie jakości pracy śródmiejskich
szkół. Z jednej strony wyznacznikiem podwyższenia jakości edukacji w dzielnicy Śródmieście
byłyby jeszcze lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych) oraz wyższe wskaźniki
Edukacyjnej Wartości Dodanej. Jednak jakość pracy szkoły to pojęcie bardzo szerokie i nie
można ograniczyć go tylko do wyników egzaminów i EWD. Według uczestników warsztatów
„szkoła dobrej jakości”, to szkoła, która dobrze edukuje i przygotowuje do kolejnego etapu
edukacyjnego i odpowiada na potrzeby uczniów. Dobra szkoła to taka, która daje szansę
rozwoju zainteresowań, w której podchodzi się indywidualnie do każdego ucznia oraz w
której uczniowie czują się bezpiecznie. Bezpieczeństwo w szkole można rozumieć zarówno
jako bezpieczeństwo fizyczne, czyli sprawną infrastrukturę jak i bezpieczeństwo psychiczne,
czyli poczucie bezpieczeństwa poszczególnych osób. Szkoła powinna być miejscem
bezpiecznym nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli i rodziców. Według uczestników
warsztatów można to osiągnąć zwiększając zakres opieki psychologiczno-pedagogicznej
uczniów oraz przygotowując nauczycieli do reagowania na trudne sytuacje, jak np. agresywne
zachowania uczniów z zaburzeniami. Poczucie bezpieczeństwa psychicznego uczniów
natomiast może być zwiększone poprzez stosowanie przez nauczycieli pozytywnego systemu
motywacyjnego. Kolejnym wyznacznikiem wysokiej jakości pracy szkoły jest nowoczesna baza
materialna, np. bezprzewodowy dostęp do Internetu w każdej szkole. Co więcej, baza
materialna byłaby bardziej dostosowana do potrzeb uczniów, gdyby mogli oni w
partycypacyjny sposób wpływać na jej kształtowanie. Mogłoby się to dziać nawet w
niewielkim wymiarze, jak chociażby pozostawienie uczniom decyzji co do wystroju ich klasy
czy zaadaptowania przestrzeni wspólnych.
Wysoki odsetek uczniów dojeżdżających z innych dzielnic powoduje brak przywiązania
uczniów i rodziców do szkół, dlatego kolejnym celem strategicznym jest integracja szkoły ze
społecznością lokalną. Z uwagi na to, że dzielnica świadczy usługi edukacyjne zarówno dla
uczniów z dzielnicy, jak i spoza niej, zdefiniowanie społeczności lokalnej w Śródmieściu jest
niezwykle trudne. Uczestnicy warsztatów określili trzy poziomy społeczności lokalnej w
Śródmieściu – poziom osiedla, dzielnicy i miasta. Na każdym z tych poziomów szkoła powinna

inicjować działania mające na celu zwiększenie poziomu integracji. Na poziomie osiedla
poprzez organizację festynów i pikników, na które zapraszani byliby najbliżsi sąsiedzi szkoły.
Na poziomie dzielnicy poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami (kultury, sportu, itp.),
organizowanie gier miejskich czy podejmowanie działań na rzecz zaznajomienia uczniów z
lokalną historią. Na poziomie miasta natomiast szkoła może nawiązywać współpracę z
uczelniami wyższymi i firmami (przyszłymi pracodawcami) czy angażować się w ogólnopolskie
akcje, takie jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Sprzątanie Świata. Poprzez te
działania szkoła może wpłynąć na zwiększenie zaufania środowiska lokalnego wobec jej
działań.
Podsumowując, podczas warsztatów z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście wypracowane
zostały następujące cele główne oraz przyporządkowane do nich cele szczegółowe. Wszystkie
one odpowiadają celom strategicznym wymienionym w Programie Rozwoju Edukacji (dalej:
PRE) w Warszawie na lata 2013-2020:
1. Rozwijanie potencjału uczniów
Cele szczegółowe:
1.1. Kształtowanie praktycznych umiejętności
1.2. Zachęcenie uczniów do nauki i rozwoju przez całe życie
1.3. Budowanie wśród uczniów poczucia sprawczości oraz odpowiedzialności za własne życie i
edukację
[Cel 1 odpowiada celowi strategicznemu PRE: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału
ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju, Cel główny 1.2:
Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz Cel główny 2.2:
Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki]
Wskaźniki zaproponowane przez uczestników warsztatów do monitorowania realizacji celu:


Badanie losów absolwentów

2. Kształtowanie postaw obywatelskich
Cele szczegółowe:
2.1.Demokratyzacja szkół

2.2. Zachęcanie uczniów do aktywności w środowisku lokalnym
[Cel 2 odpowiada celowi strategicznemu PRE: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału
ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju, Cel główny 2.1:
Wzmacnianie roli nauczyciela w kreowaniu kapitału ludzkiego i społecznego (KLS)]
Wskaźniki zaproponowane przez uczestników warsztatów do monitorowania realizacji celu:


Badanie losów absolwentów - czy uczniowie zachęceni przez szkołę do wolontariatu, po jej
ukończeniu, sami się angażują?



Analiza działalności samorządów uczniowskich oraz rad rodziców.

3. Podwyższenie jakości pracy szkół
Cele szczegółowe:
3.1. Zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach
3.2 Unowocześnienie bazy materialnej
3.3. Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych (np. egzaminu szóstoklasisty)
[Cel 3 odpowiada celowi strategicznemu PRE: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału
ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju, Cel główny
1.1:Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i wychowania oraz Cel główny 3.2: Modernizacja i
cyfryzacja warszawskiej szkoły].
Wskaźniki zaproponowane przez uczestników warsztatów do monitorowania realizacji celu:








Wyniki sprawdzianów/egzaminów/matur,
Statystyki dotyczące liczby wypadków w szkołach,
Liczba uczniów z danej szkoły, która szuka pomocy psychoterapeuty, psychiatry,
Analiza oferty zajęć dodatkowych,
Analiza sprawozdań z działalności samorządów uczniowskich i rad rodziców.
Liczba interwencji policji i straży miejskiej w szkołach,
Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli nt. zadowolenia z
działalności szkoły,
 Ocena stanu technicznego szkoły,
 Frekwencja uczniów w szkole.
4. Integracja szkoły ze społecznością lokalną
[Cel 4 odpowiada celowi strategicznemu PRE: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału
ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju, Cel główny 4.1:
Wykorzystanie zasobów edukacji pozaszkolnej do kształtowania wrażliwości kulturalnej i tożsamości
lokalnej].
Wskaźniki zaproponowane przez uczestników warsztatów do monitorowania realizacji celu:

 Liczba imprez otwartych dla całej społeczności, które w ciągu roku szkolnego zostały
zorganizowane przez daną szkołę,
 Liczba uczestników oraz wolontariuszy biorących udział w tego typu imprezach,
 Analiza cykliczności – czy te inicjatywy się utrzymują, są organizowane w kolejnych latach?
 Badanie losów absolwentów – czy uczniowie zachęceni przez szkołę do wolontariatu, po jej
ukończeniu, sami się angażują?

10.

Harmonogram

Cel strategiczny

Cele operacyjne

Działania

Termin realizacji

Koszt roczny

1.

1.1. Kształtowanie praktycznych
umiejętności

1.1.1.Zmiana sposobu prowadzenia
zajęć lekcyjnych z teoretycznego na
bardziej praktyczny

2015-2020

0 zł- zajęcia
mogą być
realizowane z
art. 42 KN

Rozwijanie
potencjału
uczniów

1.2. Zachęcenie uczniów do nauki
i rozwoju przez całe życie
1.3. Budowanie wśród uczniów
poczucia sprawczości oraz
odpowiedzialności za własne
życie i edukację

2.

Kształtowanie
postaw
obywatelskich w
szkołach

2.1.Demokratyzacja szkół
2.2.Zachęcenie uczniów do
aktywności w środowisku
lokalnym

1.1.2. Zmiana formy organizacji zajęć
pozalekcyjnych dla młodzieży –
warsztaty i pojedyncze wydarzenia
zamiast regularnych zajęć.

2.1.1. Integracja rady pedagogicznej z
radą rodziców i samorządem
uczniowskim.

2.2.1. Wprowadzenie zajęć „Inicjatywa
społeczna”

Źródło
finansowania

3250 zł
Środki w
załączniku
dzielnicy
Śródmieście do
budżetu m. st.
Warszawy

2015-2020
50 h rocznie x 65
zł

2015-2020

0 zł

0 zł- zajęcia

3. Podwyższenie
jakości pracy szkół

3.1. Zwiększenie bezpieczeństwa
w szkołach

3.1.1.Przygotowanie nauczycieli do
reagowania na trudne sytuacje

2015-2020

mogą być
realizowane z
art. 42 KN

2015-2020

76.000 zł

2015-2020

0 zł

3.2. Unowocześnienie bazy
materialnej
3.3. Poprawa wyników
egzaminów zewnętrznych

3.1.2.Zmniejszenie stresu uczniów
poprzez pozytywne motywowanie

3.2.1. Zapewnienie dostępu do
bezprzewodowego Internetu w
szkołach

3.2.2. Partycypacja uczniów w
kształtowaniu przestrzeni szkolnej

4.

Integracja szkoły
ze społecznością
lokalną na różnych
szczeblach

4.1.Zwiększenie zaufania
środowiska lokalnego

4.1.1.Nawiązanie współpracy z
lokalnymi instytucjami

4.1.2. Nawiązanie współpracy z

koniec 2015 r.-

45.600 zł

2015-2020

0 zł

2015-2020

0 zł

Środki w
załączniku
dzielnicy
Śródmieście do
budżetu m. st.
Warszawy

uczelniami wyższymi oraz firmami z
terenu dzielnicy (przyszłymi
pracodawcami)

2015-2020

0 zł

