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1. Wstęp
Strategia

Rozwoju

Usług

Edukacyjnych

w

Dzielnicy

Wawer

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, Biurem Edukacji, władzami dzielnicy i pracownikami
wydziału oświaty), dyrektorami i pracownikami placówek oświatowych, rodzicami oraz
mieszkańcami dzielnicy. Proponowany kształt dokumentu jest efektem dyskusji i prac
podejmowanych na warsztatach strategicznych prowadzonych od września do listopada
2014.
Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych w dzielnicy Wawer 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 Wawer 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 Wawer, 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 wawerska przykłada do kwestii jakości
funkcjonowania systemu szkolnego i przedszkolnego. Nacisk na partycypacyjny proces
tworzenia dokumentu jest wyrazem przekonania władz dzielnicy o potrzebie wspólnego
rozwiązywania problemów oraz dowodem zaufania do potencjału wawerskiej społeczności.
Po przyjęciu dokumentu przez zarząd dzielnicy to on oraz wskazane przez niego jednostki
(np.: wydział oświaty i inne) będą odpowiadać za realizację dokumentu.
1.1. 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. Na warsztatach poświęconych opracowaniu założeń do
strategii mieszkańcy mówili o problemach, które zauważają i pomysłach jak je rozwiązać.
Efektem tych spotkań jest niniejszy dokument, który stanowi podstawę dla władz dzielnicy
do przyjęcia strategii rozwoju edukacji.

2. Opis procesu tworzenia strategii
Proces tworzenia dokumentu strategii rozpoczął się jesienią 2013 roku. Podczas warsztatu
strategicznego przedstawiciele jednostek z urzędu dzielnicy wspólnie wybrali jedną z pięciu
zaproponowanych usług (edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i
komunikacyjnych). Na kolejne spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele oświaty z dzielnicy
Wawer: urzędnicy z Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Promocji i Sportu,
Informatyki. Podczas tego spotkania uczestnicy diagnozowali sytuację usług edukacyjnych na
terenie dzielnicy.
Kolejne prace nad tworzeniem strategii rozpoczęły się jesienią 2014 roku. Przeprowadzone
zostały cztery spotkania, trzy z nich były otwarte dla wszystkich zainteresowanych
mieszkańców. W warsztacie strategicznym i dwóch warsztatach partycypacyjnych
uczestniczyli między innymi pracownicy Urzędu, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
dzielnicy, nauczyciele oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie
Wawra.

Wydarzenie

Termin

Uczestnicy

Cel

Warsztat

22.10.2013

19 osób: naczelnik Wydziału

Analiza stanu usług publicznych oraz

Oświaty, przedstawiciele

wybór kategorii usług priorytetowej dla

Wydziału Inwestycji oraz

dzielnicy.

strategiczny

Infrastruktury, dyrektorzy
okolicznych Klubów Kultury,
koordynator ds. rewitalizacji,
przedstawicielka Biblioteki
Publicznej dzielnicy Wawer,
przedstawiciele Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia, Wydziału
Promocji Kultury i Sportu,

Warsztat

29.11.2013

kierunkowy

9 osób: przedstawiciele

Opracowanie pogłębionej diagnozy

następujących instytucji:

usług edukacyjnych w dzielnicy

Wydziału Inwestycji, Wydziału
Oświaty i Wychowania,
Wydziału Informatyki, Wydziału
Organizacyjnego, Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu.
Opracowanie

Grudzień 2013 r.

Analiza i podsumowanie zebranego

materiału

materiału badawczego

diagnostyczneg
o
Warsztat

15.09.2014

strategiczny

30 osób: przedstawiciele Urzędu

Prezentacja wyników diagnozy,

Dzielnicy Wawer, dyrektorzy

wypracowanie analizy SWOT.

placówek edukacyjnych
(zespołów szkół, przedszkoli),
rodzice uczniów uczęszczających
do szkół na terenie dzielnicy
Wawer, psycholodzy i
pedagodzy.
Warsztat
interpretacyjny

8.10 i 20.10.2014

8.10 10 osób: burmistrz,

Omówienie możliwych kierunków

naczelnik wydziału oświaty,

rozwoju oświaty z udziałem ekspertów

pracownicy wydziału oświaty,

oraz nakreślenie ramowego planu

przedstawicielka CKS,

przebiegu warsztatów

przedstawicielki Pola Dialogu,
eksperci (m.in. Monitor
Edukacji, Instytut Socjologii UW)
20.10 3 osoby: burmistrz,
naczelnik wydziału oświaty i

przedstawiciel Pola Dialogu
Warsztat

23.10.2014

partycypacyjny I

24 osoby: dyrektorzy i

Identyfikacja najważniejszych

pracownicy placówek

problemów/wyzwań edukacji w

edukacyjnych (zespołów szkół,

dzielnicy, wybór celów strategicznych,

przedszkoli, poradni

opracowanie regulaminu i zasad

psychologiczno-pedagogicznej),

działania Dzielnicowej Rady

przedstawiciele rad rodziców,

Konsultacyjnej Rodziców.

urzędnicy z Wydziału Oświaty w
tym Naczelnik Wydziału, pani
burmistrz.
Warsztat

30.10.2014

20 osób: Naczelnik Wydziału

Opracowanie wizji oraz misji rozwoju

partycypacyjny

Edukacji, pani burmistrz,

edukacji w Dzielnicy, weryfikacja

II

dyrektorzy i nauczyciele

wypracowanych wcześniej celów

placówek edukacyjnych z terenu

strategicznych oraz dopisanie do nich

Wawra, rodzice, przedstawiciele

działań.

Urzędu Dzielnicy.

3. Charakterystyka dzielnicy
Wawer leży w południowo-wschodniej części Warszawy, nad prawym brzegiem Wisły. Jest
największą warszawską dzielnicą pod względem powierzchni. Zajmuje blisko 8 tys. ha, z czego
35% stanowią lasy. Obszar ten zamieszkuje jedynie 67,4 tys. osób, co plasuje go na pozycji
drugiej od końca (po Wilanowie) pod względem gęstości zaludnienia. Wawer graniczy od
północy z Pragą Południe i Rembertowem, od wschodu z dzielnicą Wesoła i gminą
Wiązowna, od zachodu z Wilanowem, od południa zaś z miastem Józefów. W jego skład
wchodzą osiedla: Wawer, Marysin Wawerski, Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn,
Aleksandrów, Zerzeń, Las, Sadul, Falenica.
Na terenie Wawra znajduje się wiele urokliwych zielonych miejsc, w których mieszkańcy
chętnie spędzają czas wolny. W okolicy są korty tenisowe, klub golfowy, trasy rowerowe i
rozległe tereny leśno-rekreacyjne. Z bardziej interesujących miejsc Dzielnicy należy

wspomnieć o Rezerwacie Przyrody Las im. Jana III Sobieskiego, Cmentarzu Ofiar Zbrodni w
Wawrze z 1939 roku czy Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wawer
połączony jest koleją podmiejską ze Śródmieściem, Otwockiem, Pilawą i Skierniewicami.
Dzielnicę charakteryzuje niska zabudowa głównie willowa (Anin), brak jest dużych blokowisk i
skupisk osiedli.
Co ciekawe, Dzielnica posiada największą liczbę domów i zakładów stacjonarnej pomocy
społecznej, które stanowią 19,2% tego typu placówek w Warszawie. Na 1 placówkę przypada
średnio 41 mieszkańców – o 139 mniej niż w dzielnicy Bemowo. Wśród mieszkańców
dzielnicy 29 na 1 tys. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej1.
Obecnie na terenie Wawra następuje szybki rozwój mieszkalnictwa, za którym nie zawsze
nadąża infrastruktura edukacyjna. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie
Wawer notuje największą liczbę nowych mieszkań wybudowanych przez inwestorów
indywidualnych2. Niedoskonały system komunikacji publicznej w ramach dzielnicy często
powoduje, że uczniowie mają trudności z dojazdem komunikacją miejską do szkół
dzielnicowych (w tym ponadgimnazjalnych). W związku z tym wiele osób wybiera placówki
poza dzielnicą, a z lepszym dojazdem np. w sąsiadującej Pradze Południe. Ponadto poziom
szkół jest zróżnicowany, co powoduje, że rodzice wybierają dla swoich dzieci szkoły o dobrej
renomie, rezygnując z placówek, które często niesłusznie, cieszą się gorszą opinią.
Problemem w dzielnicy jest nierównomierne rozłożenie sieci placówek, skutkujące
niedoborem miejsc w jednych częściach dzielnicy, a ich nadwyżką w innych. Jest to
szczególnie widoczne w nowo powstających osiedlach, gdzie gwałtownie wzrasta liczba
dzieci, które są obejmowane obowiązkiem szkolnym.
W myśleniu rodziców na temat poszczególnych szkół wykształciły się pewne stereotypy
dotyczące dobrych i złych placówek, które powodują, że niechętnie rezygnują oni z
przywileju uczęszczania dziecka do szkoły rejonowej, jeżeli są to renomowane placówki.
Ponadto zabierają oni pociechy ze szkół zlokalizowanych na osiedlach cieszących się złą
sławą oraz szkół, do których dojazd jest skomplikowany.

1

Ranking Dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia, Mazowiecki Ośrodek Badań
Regionalnych 2013.
2
Ibidem.

Charakterystyczny dla Wawra jest duży udział placówek niepublicznych, w tym katolickich,
które oferują kompleksową ofertę edukacyjną od poziomu przedszkola do liceum
ogólnokształcącego. W dzielnicy nie ma placówek ponadgimnazjalnych innych niż licea
ogólnokształcące – techników, ani szkół zawodowych.
Warto także podkreślić, że na terenie Dzielnicy Wawer realizowanych jest wiele
innowacyjnych programów edukacyjnych. Większość szkół wawerskich realizuje jedno z
najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych Warszawy - program „Warszawski system
wspierania ucznia uzdolnionego”. Ważnym elementem tego programu było uzyskanie przez
szkoły Certyfikatu „WARS i SAWA, przyznawanego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Dodatkowo uczniowie wawerskich szkół mieli także okazje wzięcia udziału w takich
programach edukacyjnych jak.: „Wiem co jem”; „Profilaktyka medyczna”; „Stop
cyberprzemocy”; „Kulturalny kibic”, „Bezpieczna Szkoła” czy „Edukacja ekologiczna dzieci i
młodzieży”.

4. Analiza danych zastanych
4.1.

Sieć szkolna

Do wawerskich publicznych przedszkoli i szkół uczęszcza ponad 7126 dzieci i młodzieży.
Wawer pod względem powierzchni jest największą dzielnicą w Warszawie, jednak biorąc pod
uwagę małą gęstość zaludnienia, sieć placówek edukacyjnych nie jest bardzo liczna. Składa
się na nią3:
- 43 przedszkola (w tym tylko 9 publicznych);
- 20 szkół podstawowych (w tym 11 publicznych);
- 12 gimnazjów (w tym 6 publicznych);
- 5 liceów ogólnokształcących (w tym 2 publiczne);
- 1 poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
Przedszkola
Edukacja przedszkolna w dzielnicy Wawer prowadzona jest w 9 przedszkolach publicznych
(w tym jednym integracyjnym) oraz 34 przedszkolach niepublicznych. W roku szkolnym
2013/14 do publicznych przedszkoli w Wawrze uczęszczało 1809 dzieci. Liczba miejsc w
przedszkolach publicznych jest znacznie mniejsza niż liczba dzieci w wieku przedszkolnym
zamieszkałych w dzielnicy, dlatego to na terenie Wawra otwiera się tak wiele prywatnych
placówek. Obecnie punkty przedszkolne i przedszkola niepubliczne stanowią 79% wszystkich
przedszkoli w Dzielnicy. Jest to najwyższy odsetek prywatnych przedszkoli na terenie całej
Warszawy. Od 2010 roku odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola utrzymuje się na
podobnym poziomie (Rysunek 1). Współczynnik skolaryzacji równy 91,9 pkt. procentowego
plasuje Wawer na 12 pozycji wśród 18 warszawskich dzielnic (Rysunek 2).

3

Na podstawie danych z Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer za rok szkolny
2012/2013

Rysunek 1 Odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną w wieku 3-5 lat w latach 2010-2013

Źródło: BDL GUS 2013

Rysunek 2 Procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną

Źródło: GUS 2013

Wawerskie przedszkola są bardziej przeciążone niż w większości dzielnic Warszawy. Liczba
dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno przedszkole w Wawrze wynosi 135,3,

podczas gdy średnia dla całej Warszawy to 119,3. Średnia liczba dzieci w oddziale w
przedszkolu wynosi 25,4 i jest na poziomie średniej dla całej Warszawy (25,2)4.
Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2012/2013 dzielnica Wawer prowadziła 11 szkół podstawowych, do których
uczęszczało 3676 uczniów. Wawerskie szkoły podstawowe przyciągają uczniów z innych
dzielnic – w 2013 roku wskaźnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych wynosił 114,2%
(BDL GUS).
Szkoły podstawowe w Wawrze nie są przeciążone - liczba uczniów w wieku szkolnym
przypadająca na jedną szkołę podstawową w Wawrze wynosi 383,5 i jest znacznie niższa od
średniej dla całej Warszawy -458,7. Natomiast średnia liczba uczniów w oddziale wawerskiej
szkoły podstawowej (23,3) jest nieco wyższa niż średnia dla Warszawy (22,8) (2011/2012).
Problemem w wawerskich szkołach podstawowych wydaje się być zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Liczba wypadków na 1000 uczniów w wawerskich
podstawówkach wynosi 19,3 i jest znacząco wyższa niż średnia dla Warszawy - 13,0
(2010/2011)5.
Wawerskie szkoły, starają się zapewnić uczniom wysoki poziom kształcenia i oferują im wiele
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów.
Realizują innowacyjne i autorskie programy edukacyjne i wychowawcze. W trzech szkołach
podstawowych (SP nr 76, SP nr 195 i SP nr 204) działają oddziały sportowe oferujące
szkolenie sportowe w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej z grami zespołowymi oraz
lekkiej atletyki i piłki koszykowej.
Gimnazja
W roku szkolnym 2012/13 w 6 gimnazjach prowadzonych przez Dzielnicę uczyło się 1241
uczniów. Część uczniów z terenu Wawra wybiera gimnazja w innych dzielnicach. Świadczy o
tym stosunkowo niski wskaźnik skolaryzacji netto– 92,7% (2012 BDL GUS).

4
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„Analiza danych zastanych wybranych usług publicznych w dzielnicy Wawer”, CKS 2013
„Analiza danych zastanych wybranych usług publicznych w dzielnicy Wawer”, CKS 2013

Co ciekawe, mimo niskiego wskaźnika solaryzacji, liczba uczniów w wieku gimnazjalnym
przypadająca na jedno gimnazjum w Wawrze wynosi 311,5 i jest nieco wyższa niż średnia dla
całej Warszawy - 303,5 (2012 BDL GUS). Natomiast średnia liczba uczniów w jednym oddziale
(24,4) jest nieco niższa niż średnia dla Warszawy (25,1) (2011/2012). Liczba wypadków na
1000 uczniów wynosi w Wawrze 13,3 i jest niższa niż średnia dla Warszawy- 15,3
(2010/2011).
Wawerskie gimnazja posiadają ofertę, która daje możliwość wszechstronnego zaspokojenia
potrzeb uczniów i rodziców. Zainteresowani rozwijaniem umiejętności lingwistycznych mogą
kształcić się w oddziałach dwujęzycznych funkcjonujących w jednym gimnazjum (G nr 103).
Uzdolnieni sportowo – w oddziałach sportowych zorganizowanych w trzech gimnazjach (G nr
101, G nr 105 i G nr 106). Na terenie Wawra znajduje się także jedno gimnazjum z oddziałami
terapeutycznymi (G nr 101). Do oddziałów sportowych, integracyjnych i dwujęzycznych
przyjmowana jest młodzież z całej dzielnicy, natomiast przy rekrutacji do pozostałych
oddziałów obowiązuje rejonizacja.
Wawerska oświata szczyci się również tym, że zapewnia dostęp do edukacji dzieciom
niepełnosprawnym na każdym etapie kształcenia (od przedszkola do liceum). Oddziały
integracyjne są zorganizowane w jednym przedszkolu (P nr 86), dwóch szkołach
podstawowych (SP nr 138 i SP nr 216), jednym gimnazjum (G nr 103) i jednym liceum
ogólnokształcącym (XXVI LO).

4.2.

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 Wawer przeprowadzonego przez
Urząd m.st. Warszawy jesienią 2013 r. W badaniu wzięło 7200 mieszkańców stolicy, w tym
400 osób z dzielnicy Wawer.
Przedszkola

Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług edukacji przedszkolnej w Wawrze, w skali
od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze), wynosi 3,67 i jest prawie taka sama, jak
średnia dla całej Warszawy (3,7). Zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze edukację
przedszkolną ocenia prawie połowa badanych (53,8%). Jedynie 5,1% respondentów ocenia

jakość usług świadczonych przez przedszkola zdecydowanie źle lub raczej źle. Najczęstsze
powody złej oceny usług publicznych przedszkoli to:
•

zły/ przestarzały program nauczania,

•

zbyt duża odległość do placówki,

•

trudności z zapisaniem dziecka do przedszkola.

Rysunek 3 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych przedszkoli w
dzielnicy?”

Źródło: badanie „Jakość życia mieszkańców w dzielnicy Wawer”, 2013

Szkoły podstawowe

Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych przez publiczne szkoły
podstawowe w Wawrze, w skali od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze), wynosi
3,77 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 (63,6%). Jedynie 5,3% respondentów ocenia jakość funkcjonowania szkół
podstawowych bardzo źle lub raczej źle.
Najczęstsze powody złej oceny usług publicznych szkół podstawowych:
•

brak infrastruktury sportowej,

•

niska jakość nauczania,

•

niekompetentna kadra,

•

brak nowoczesnych pomocy naukowych.

Rysunek 4 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych szkół
podstawowych w dzielnicy?”

Źródło: badanie „Jakość życia mieszkańców w dzielnicy Wawer”, 2013

Gimnazja
Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług publicznych gimnazjów w Wawrze, w skali
od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze), wynosi 3,77 i jest nieznacznie niższa niż
średnia dla całej Warszawy (3,8). Najczęstsze powody złej oceny usług publicznych gimnazjów
to:
•

brak nowoczesnych pomocy naukowych,

•

niska jakość nauczania,

•

brak infrastruktury sportowej,

•

zły/ przestarzały program nauczania.

Rysunek 5 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych gimnazjów w
dzielnicy?”

Źródło: badanie „Jakość życia mieszkańców w dzielnicy Wawer”, 2013

4.3.

Wyniki egzaminów zewnętrznych

Szkoły podstawowe

W 2013 roku wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w Wawrze były wyższe niż średnia dla całej
Warszawy (28,8). Pod względem wysokości wyników, Wawer zajmował 6 miejsce wśród 18
dzielnicy Warszawy (Rysunek 4).
Rysunek 6 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w dzielnicach Warszawy w 2013 r.

Źródło: OKE

Gimnazja

Wawerskie gimnazja osiągają zarówno bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, jak i
dodatnią Edukacyjną Wartość Dodaną, co oznacza, że jakość kształcenia w szkołach jest
wysoka. W przypadku części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego tylko jedno gimnazjum
znalazło zahacza o „szkołę wymagającą pomocy”, natomiast w przypadku części
matematyczno-przyrodniczej - dwa.
Rysunek 7 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów w dzielnicy Wawer – część humanistyczna egzaminu

Źródło: www.ewd.edu.pl
Rysunek 8 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów w dzielnicy Wawer – część matematyczno-przyrodnicza
egzaminu

Źródło: www.ewd.edu.pl

5. 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 Wawer
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 w Wawrze.
5.1.



MOCNE STRONY

Wykwalifikowana kadra
Według uczestników warsztatu we wszystkich szkołach, przedszkolach, a także w poradni
psychologiczno-pedagogicznej zlokalizowanych w dzielnicy, większość nauczycieli i innych
specjalistów jest bardzo dobrze przygotowana do zawodu. W szkołach znajduje się też
wielu nauczycieli pasjonatów, którzy zarażają swoim entuzjazmem uczniów.



Zróżnicowana oferta
Zarówno placówki publiczne, jaki i niepubliczne oferują szeroki wachlarz zajęć
pozalekcyjnych. Dzięki temu uczniowie o różnych zainteresowaniach (od sportowych po
kulturalne) mogą znaleźć coś dla siebie.



Atrakcyjne przyrodniczo położenie szkół w dzielnicy
Znaczną część Wawra zajmują tereny zielone, m.in. Mazowiecki Parki Krajobrazowy,
Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego. Szkoły położone w ich pobliżu są bardziej atrakcyjne
dla uczniów, mogą też wykorzystywać walory przyrodnicze w procesie edukacji.



Innowacyjne, autorskie projekty edukacyjne

W wawerskich przedszkolach, szkołach i gimnazjach odbywa się wiele ciekawych
wydarzeń, które maja na celu zachęcić uczniów do indywidualnego rozwoju. Są to
konkursy muzyczne, plastyczne oraz występy teatralne.


Otwartość na zmiany i gotowość do realizacji
Do niedawna Wawer był dzielnicą zaniedbaną, bez podstawowych zasobów. Teraz
zaczyna się to zmieniać: otworzono basen, Centrum Kultury. W opinii uczestników
warsztatów Wawer przestał być dzielnicą peryferyjną i wciąż się rozwija.



Dobra współpraca z lokalnym środowiskiem
Rodzice w dużym stopniu angażują się w życie szkoły, biorąc udział w różnego rodzaju
wydarzeniach i uroczystościach. Dodatkowo, bardzo dobrze rozwija się współpraca szkół z
placówkami kulturalnymi, jak np. Wawerskie Centrum Kultury, które organizuje wiele
ciekawych wydarzeń dla społeczności lokalnej, jak: spotkania z książką, wernisaże czy
koncerty.



Wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej
Pomimo złych warunków lokalowych uczniowie wawerskich szkół i gimnazjów uzyskują
wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych. Również wskaźnik EWD plasuje
zdecydowaną większość wawerskich szkół i gimnazjów w obszarze „szkół sukcesu”.



Ciągłość etapów edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
Na terenie Wawra istnieją oddziały integracyjne od przedszkola do liceum. Dzięki temu
niepełnosprawne dzieci i młodzież mieszkające na terenie Wawra nie muszą dojeżdżać do
innych dzielnic na żadnym etapie edukacji, aż do liceum.
5.2.



SŁABE STRONY

Niedostateczne środki finansowe na:
o TIK

(komputery,

oprogramowanie,

itp.),

dzienniki

elektroniczne,

sieć

komputerowa Większość szkół posiada przestarzały sprzęt informatyczny. Po raz
ostatni MEN wyposażył jedną z wawerskich pracowni informatycznych w 2004

roku. Obecnie szkolne komputery to w większości darowizny nieużywanych już
komputerów z różnych instytucji, jak np. banki.
o Odnowienie infrastruktury budynków i wyposażenia
Oprócz remontu części budynków szkolnych przydałby się zakup nowego
wyposażenia do klas, w szczególności nowych ławek i krzeseł.
o Unowocześnienie pomocy dydaktycznych, zabawek


Duże zróżnicowanie jeśli chodzi o wykorzystanie kubatury szkół
Na terenie Wawra znajdują się zarówno szkoły, które są przepełnione, jak i takie, w
których są jeszcze wolne miejsca. Według uczestników warsztatu wynika to z kilku
powodów. Po pierwsze, w wawerskim środowisku lokalnym szybko powstają i utrwalają
się, nie zawsze zgodne z rzeczywistością, opinie rodziców na temat poszczególnych szkół.
Takie „etykietowanie” odbija się na tym, gdzie rodzice posyłają swoje dzieci, często
„obchodząc” rejonizację. Kolejnym powodem jest punktowy boom budowlany, za którym
nie nadąża infrastruktura oświatowa. Powstające luki często są wypełniane placówkami
niepublicznymi, które szybciej reagują na pojawiające się zapotrzebowanie.



Zła komunikacja na linii szkoła – rodzice
Zarówno przedstawiciele kadry pedagogicznej szkół oraz rodzice przyznali podczas
warsztatów, że często ich relacje są ukształtowane pod wpływem stereotypów:
„nieangażujących się, zrzucających wszystko na nauczycieli rodziców” i „nauczycieli
dbających tylko o przekazywanie wiedzy, nic poza tym”. Obie grupy stwierdziły, że warto
wyjść poza te stereotypy i spróbować nawiązać współpracę w większym zakresie.



Słaba infrastruktura komunikacji miejskiej utrudniająca przepływ uczniów pomiędzy
szkołami
Dzielnicę Wawer przecinają tory. W niektórych miejscach niezwykle trudno jest
przemieścić się z jednej strony torów na drugą. Nawet jeśli szkoła znajdująca się po
drugiej stronie jest bliżej, często dużo łatwiej jest posłać dziecko do dalszej placówki, ale z

łatwiejszym dojazdem. Z tego powodu pogłębia się jeszcze nierównomierne rozłożenie
uczniów między placówkami.


Zła infrastruktura drogowa wokół szkoły
Wokół części szkół brakuje parkingów lub te istniejące są zbyt małe. Brakuje także
spowalniaczy i odpowiedniego oświetlenia dróg. Zdarza się, że starsze dzieci chodzą do
szkoły same, dlatego bardzo ważne jest, aby teren wokół szkoły był jak najlepiej
zabezpieczony.



Utrudniony dostęp do boisk szkolnych po godzinach pracy szkoły
Boiska szkolne często są zamykane poza godzinami pracy szkół. Okoliczne dzieci nie mogą
z nich korzystać. Właśnie otwarcie boisk dla lokalnej społeczności poza godzinami
szkolnymi zostało wskazane jako jeden z celów szczegółowych tej strategii.



Słabe przygotowanie szkoły na przyjęcie sześciolatków
Wawerskie szkoły nie są w pełni przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Świetlice już
teraz są przepełnione, a część placów zabaw jest w złym stanie technicznym.
5.3.

SZANSE

Mimo prób ukierunkowania prac uczestników, w przypadku opracowywania szans, bardziej
skoncentrowali się oni na „postulatach” niż realnych szansach rozwoju systemu edukacji
wynikających ze zdiagnozowanych mocnych i słabych stron.


Zmiana przepisów na poziomie centralnym szansą na odbiurokratyzowanie zawodu
nauczyciela Według uczestników warsztatów, dyrektor szkoły powinien pełnić raczej rolę
nauczyciel i wspierającego pracodawcy, aniżeli urzędnika wypełniającego sterty
dokumentów.



Stworzenie systemu podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli (dwuprzedmiotowość)
Nauczyciele woleliby mieć możliwość pracowania w jednej placówce i uczenia w niej
dwóch różnych przedmiotów, aniżeli być zmuszeni do pracy na pół etat w dwóch różnych
placówkach z powodu zbyt małej liczby godzin.



Udział w programach, projektach unijnych
Udział w programach finansowanych przez Unią Europejską może być szansą na zdobycie
pieniędzy na doposażenie szkół, remonty oraz zwiększenie satysfakcji finansowej
nauczycieli. Co więcej można by także pozyskiwać zewnętrzne środki na poprawę
komunikacji (dojazdy do szkół), współpracę międzynarodową (wymiany dzieci, szkoły
partnerskie) i wyjazdy studyjne nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje.



Wykorzystanie zasobu jakim jest zaangażowanie rodziców, zwarta społeczność lokalna i
sieci współpracy międzyinstytucjonalnych.
Szansą na podniesienie jakości wawerskiej edukacji jest także stworzenie systemu
dzielenia się doświadczeniem przez liderów oraz zwiększenie efektywności współpracy z
rodzicami jako partnerami. Co więcej, warto rozwinąć współpracę różnych instytucji
edukacyjnych między sobą (przedszkoli ze szkołami podstawowymi, szkół podstawowych z
gimnazjami itd.), a także zintensyfikować współpracę między placówkami oświatowymi i
nowo powstałymi instytucjami kultury.
5.4.



ZAGROŻENIA

Zagrożenie odpływu dzieci do szkół na terenie innych dzielnic
W sytuacji, kiedy brakuje dobrej infrastruktury komunikacyjnej czy też infrastruktura
drogowa wokół szkoły jest niewystarczająco bezpieczna, może się coraz częściej zdarzać,
ze rodzice będą przenosić swoje dzieci do innych szkół. Dużo wygodniej i bezpieczniej
będzie im np. posłać dziecko do szkoły znajdującej się w pobliżu ich miejsca pracy.



Wzrost nieprzewidywalności popytu na usługi edukacyjne
Na terenie Wawra można zaobserwować nasilenie tendencji do „obchodzenia”
rejonizacji. Rodzice coraz częściej wybierają szkoły dla swoich dzieci pod wpływem
rankingów opartych na wynikach egzaminów zewnętrznych, czy też „etykiet” przypiętych
poszczególnym szkołom, nie chcąc podporządkowywać się odgórnym obostrzeniom.
Dodatkowo postępuje nierównomierny rozwój dzielnicy – tam, gdzie powstają nowe
osiedla jest coraz więcej uczniów w szkołach, w innych miejscach nie. Te zjawiska

powodują, że ciężko jest zaplanować równomierny rozkład uczniów w szkołach na kolejne
lata szkolne.


Budowa planowanej obwodnicy
Powstanie nowej obwodnicy może jeszcze bardziej utrudnić, i tak niełatwą już,
komunikację w obrębie Dzielnicy.



Wzrost napięć na linii oświata publiczna-niepubliczna
Przedstawiciele oświaty publicznej mają poczucie, że silnie rozwinięta oświata
niepubliczna zabiera im część pieniędzy. Panuje przekonanie, że im więcej placówek
niepublicznych, tym mniej pieniędzy dla placówek publicznych. Te niejasności powodują
silne napięcia między przedstawicielami obu rodzajów placówek. Napięcia te widoczne
były w trakcie prowadzonych warsztatów.
Chodziło o to, że placówki niepubliczne mają lepsza sytuację finansową – otrzymuja
dotacje i środki od rodziców tzw „czesne”. Są więc lepiej wyposażone i tym samym
atrakcyjniejsze dla rodziców. Napięc tak naprawdę nie ma bo wszyscy zdają sobie sprawe,
że placówki niepubliczne uzupełniają/wzbogacają wawerską oświatę.



Rozwój szkolnictwa niepublicznego
Został wskazany jako zagrożenie przez przedstawicieli oświaty publicznej. Według nich
rozwój szkolnictwa niepublicznego powoduje rozwarstwienie w społeczności. Lepiej
sytuowani rodzice posyłają dzieci do placówek niepublicznych, przez co w tych
publicznych zostaną dzieci z mniej zamożnych rodzin.
W czasie warsztatu uczestnicy zwrócili także uwagę na zagrożenia ogólne, niedotyczące
wyłącznie ich dzielnicy:



Rozerwanie więzi międzyludzkich
Wśród mieszkańców Wawra – choć w stopniu mniejszym niż ma to miejsce w innych
dzielnicach - narasta coraz większa anonimowość. Rodzice dłużej pracują. Większość

rodziców zaczyna ograniczać się jedynie do dowożenia i odbierania dzieci ze szkoły. W
życie szkoły aktywnie angażuje się coraz mniejsza grupa osób.


Niestabilna podstawa programowa
Część zmian w podstawie programowej jest wprowadzana szybko i nie informuje się o
nich nauczycieli z należytym wyprzedzeniem. Nauczyciele nie nadążają się kształcić w tak
szybkim tempie. Obecnie w wawerskich przedszkolach brakuje przede wszystkim
nauczycieli języków obcych i rytmiki, które zostały ostatnio wprowadzone do podstawy
programowej.

6. Główne problemy
1. Nierównomierne obciążenie sieci szkolnej
Na terenie Wawra działają szkoły zarówno przeciążone liczbą uczniów, jak i takie, które wciąż
mają wolne miejsca. Jednym z powodów nierównomiernego obciążenia sieci szkolnej jest
„etykietowanie” szkół. Rodzice często podejmują decyzję, do jakiej szkoły posłać swoje
dziecko, na podstawie zasłyszanych opinii. Co więcej, coraz częściej zdarza się, że problemy
środowiska czy obszaru (jak np. pojawienie się w danym miejscu narkotyków) są
identyfikowane z problemami pojawiającymi się w szkołach działających na tym terenie.
Takie analogie są zazwyczaj bezpodstawne i powodują zmniejszenie liczby uczniów w części
szkół. Kolejnym powodem nierównomiernego obciążenia sieci szkolnej jest punktowy boom
budowlany, za którym nie nadąża infrastruktura oświatowa. W miejscach, w których powstają
nowe osiedla, szkoły bardzo szybko się przepełniają. Sytuacji nie poprawia niewystarczająca
komunikacja miejska. Utrudniony dojazd do niektórych szkół powoduje, że rodzice niechętnie
posyłają tam swoje dzieci.
2. Mało rozwinięta współpraca placówek oświatowych z rodzicami
Dzielnica Wawer ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o rozwój współpracy z rodzicami. Duża
część społeczności Wawra to osoby mieszkające tu od dawna, dobrze osadzone w lokalnej
rzeczywistości, z rozbudowaną siecią kontaktów i wysokim poziomem kapitału społecznego.
Wawer jest zbiorem dobrze zintegrowanych społeczności lokalnych. Jest to zasób, z którego
można skorzystać w większym stopniu niż się dotąd czyni. Właśnie szersza współpraca z

rodzicami może być odpowiedzią na część pojawiających się problemów. Podczas
przeprowadzonych warsztatów pojawił się m.in. pomysł, aby problem nieoptymalnego
wykorzystywania boisk szkolnych rozwiązać organizując wolontariat rodzicielski lub seniorski.
Rodzice i seniorzy mogliby stworzyć system zmian, w czasie których pilnowaliby
bezpieczeństwa na otwartych boiskach.
3. Brak szkół zawodowych na terenie dzielnicy
Wawer jest zróżnicowany społecznie. Obok społeczności, które zainteresowane są
posyłaniem dzieci wyłącznie do dobrych liceów, nie brakuje osób, które chętnie skorzystałyby
z oferty szkół zawodowych. Szkolnictwo zawodowe przeżywa w ostatnim czasie renesans6.
Stworzenie szkoły zawodowej na terenie Wawra, mogłoby być odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie.
4. Niedostateczne dostosowanie dzielnicowego systemu edukacji do półperyferyjnego
charakteru dzielnicy
Wawer jest dzielnicą półperyferyjną i częściowo tranzytową. W związku z tym mamy tu do
czynienia z dwoma procesami. Po pierwsze, podobnie jak i w innych tego typu dzielnicach,
część rodziców wysyła swoje dzieci do szkół śródmiejskich, ze względu na ich „dobrą opinię”
lub dogodną lokalizację z punktu widzenia miejsca pracy. Po drugie, częściową rekompensatę
z punktu widzenia liczby uczniów w dzielnicy, stanowi przyciąganie do wawerskich szkół
uczniów z lokalizacji bardziej oddalonych od centrum. Na oba te procesy można wpływać w
zależności od założonej strategii działania.
5. Napięcia na linii szkoły publiczne- szkoły prywatne
W trakcie procesu tworzenia strategii edukacyjnych wyraźnym problemem było rosnące
napięcie między przedstawicielami placówek publicznych i niepublicznych. Warsztaty
ujawniły wzajemne negatywne stereotypy. Przedstawiciele placówek publicznych są
przekonani, że szkolnictwo niepubliczne rozwija się ich kosztem. Sięga po środki w
ograniczonej puli finansowej przeznaczonej na oświatę oraz wygrywa z nimi na swoistym
„quasi-rynku edukacyjnym” w rywalizacji o dzieci z wysokim kapitałem kulturowym. Napięcie
między placówkami reprezentującymi oba sektory może źle wpływać na budowanie ogólno6
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dzielnicowych sieci współpracy i wymianę dobrych praktyk, a także paraliżować wdrażanie
ewentualnych programów ogólno-dzielnicowych.

7. Wizja i misja
Wizja rozwoju edukacji
Wizja rozwoju edukacji w dzielnicy jest tu rozumiana jako szeroki zbiór pomysłów
interesariuszy/uczestników warsztatów, dotyczący przyszłego jej rozwoju i funkcjonowania w
dzielnicy, pozytywnych zmian. Wizję można scharakteryzować zdaniem: „edukacja naszych
oczekiwań". Opis wizji powstał w wyniku interpretacji wypowiedzi i postulatów uczestników
zgłaszanych w trakcie warsztatów.
Zasobem wawerskiej oświaty są nauczyciele wyposażeni w autorytet, charyzmę i pasję. Dbają
oni nie tylko o przyrost wiedzy podopiecznych ale także o rozwój kompetencji społecznych
takich, jak praca w grupie i pomysłowość w rozwiązywaniu problemów, sprawności fizycznej i
zainteresowań kulturalnych uczniów. Szkoły troszczą się o wysoki poziom nauczania mierzony
nie tylko wynikiem egzaminów zewnętrznych. Gwarantują możliwość rozwoju zarówno
uczniom słabszym, jak i tym szczególnie uzdolnionym. Wawerskie przedszkola i szkoły
przekazują dzieciom wiedzę ale także umiejętności praktyczne. Uczeń kończący szkołę w
Wawrze umie radzić sobie w codziennych sytuacjach, chce i potrafi angażować się w działania
społeczności lokalnej, jest świadomy własnych talentów i wie jak je rozwijać, posiada wiedzę
umożliwiającą dalsze kształcenie. Dzieci w wawerskich szkołach i przedszkolach czują się
zadbane i wysłuchane. Placówki oświatowe gwarantują im bezpieczeństwo fizyczne, komfort
psychiczny i odpowiedni standard wyposażenia. W miarę możliwości organizują pracę tak aby
jak najwięcej podręczników i pomocy było dostępnych w placówce, a większość procesu
dydaktycznego dobywała się w godzinach kiedy dziecko przebywa pod opieką placówki.
Placówki oświatowe w dzielnicy są otwarta na społeczność lokalną, współpracują z nią i
integrują. Współpraca z rodzicami nie ogranicza się do włączania ich w kształcenie dzieci i
współfinansowanie placówek. Rodzice są ważnym partnerem we współorganizowaniu działań
merytorycznych, a ich głos jest brany pod uwagę na poziomie placówki i dzielnicy.

Misja
Misja jest zwięzłym ujęciem najważniejszych założeń wizji. Spotkanie warsztatowe z
przedstawicielami różnych środowisk dzielnicy dały możliwość zapoznania się z poglądami ich
uczestników. Proponowane hasło zostało wypracowane podczas warsztatów i zyskało
aprobatę największej liczby uczestników:
W zielonym Wawrze dorastają szczęśliwe dzieci.

8. Cele strategiczne
1. Wyrównanie obciążenia sieci szkolnej
Cele szczegółowe:
1.1. Dostosowanie rozkładu ZTM do potrzeb szkół (godziny i trasy),
1.2. Odejście od oceniania szkół jedynie na podstawie wyników egzaminów
zewnętrznych,
1.3. Podjęcie działań PR-owych przeciwdziałających powstawaniu negatywnych
stereotypów na temat poszczególnych placówek oświatowych (rzetelne informowanie
społeczności lokalnych o rzeczywistych wynikach i jakości pracy tych placówek oraz
kampania informacyjna zachęcająca do korzystania z nich uwypuklająca mocne strony
oferty).
1.4. Objęcie placówek cieszących się mniejszym zainteresowaniem, programami
podnoszenia jakości (np.: priorytety w zakupie sprzętu IT lub wdrożeniu innowacyjnych
programów nauczania mogących przyciągnąć większa ilość chętnych),
1.5. Wypracowanie efektywnego systemu szacowania obłożenia szkół w kolejnych latach.
[Cel 1 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]

2. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o elementy kształcenia zawodowego
Cele szczegółowe:
2.1. Lepsze dopasowanie oferty szkolnej do potrzeb mieszkańców Wawra oraz dzielnic i
miejscowości ościennych.
2.1.1 Opracowanie edukacyjnej diagnozy potrzeb mieszkańców Wawra i dzielnic
ościennych,
2.1.2 Analiza potencjału, która pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, jakiego typu
oferta jest potrzebna: rozwój projektów „zawodowych” w szkołach ogólnych, czy
raczej powstanie osobnych placówek? Jeśli tak, to jakiego typu, np.: jakie branże i
profile są szczególnie poszukiwane?
2.2.2 Analiza oferty innych dzielnic pozwalająca określić luki w ich ofercie.

Uzasadnienie podjęcia działań:
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych wśród mieszkańców Wawra i dzielnic
ościennych pozwoli sprawdzić czy pozorny brak zainteresowania rodziców i uczniów
pewnymi elementami oferty (np. szkół zawodowych) jest rzeczywisty. Uchwycenie braków
w ofercie nie tylko Wawra, ale również innych dzielnic, pozwoli stworzyć nowe placówki
lub programy kształcenia i obsadzić je osobami z miejscowości ościennych (np.: dzięki
szerokiemu naborowi wspartemu przez kampanię informacyjną).

3. Zintensyfikowanie współpracy z rodzicami na poziomie dzielnicy
Cele szczegółowe:
3.1.

Umożliwienie rodzicom współdecydowania o sprawach dotyczących edukacji

ich dzieci

3.1.1. Utworzenie Dzielnicowej Rady Konsultacyjnej Rodziców
Zaproponowane przez uczestników warsztatów obszary działania Rady Konsultacyjnej:

Współpraca z jednostkami leczniczymi i kulturalnymi, współdecydowanie o
wykorzystaniu obiektów sportowych, wpływ na bieżące działania jednostek
oświatowych, współpraca z komercyjnymi organizatorami czasu wolnego i
sponsorami.
3.1.2. Utworzenie Wawerskiego Oświatowego Budżetu Obywatelskiego jako
narzędzia zwiększającego zaangażowanie rodziców, ale także pozwalającego
lepiej poznać ich preferencje.
[Cel 3 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].

4. Podniesienie jakości wawerskich szkół

poprzez stworzenie i realizację programu

rozwoju wawerskich szkół i przedszkoli:
Cele szczegółowe:
4.1. Ciągły rozwój zawodowy nauczycieli,
4.2. Otwarcie boisk szkolnych poza godzinami pracy szkoły [wolontariat seniorski i inny],
4.3. Organizowanie dodatkowych fakultetów dla uczniów,
4.4. Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami ,
4.5. Nawiązanie współpracy przez szkoły z ośrodkami kultury i sportu,
4.6. Przełamanie bariery nieufności między placówkami reprezentującymi sektor
publiczny i prywatny
[Takim forum może być Dzielnicowa Rada Konsultacyjna. Warto także przeprowadzić
negocjacje/warsztaty z udziałem przedstawicieli obu typów placówek i zaproponować
wypracowanie programu. Program ten, wymuszając elementarną współprace między
przedstawicielami obu form placówek, stałby się podstawą do wdrażania ogólnodzielnicowych programów wymiany dobrych doświadczeń].

[Cel 4 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 2.2:
Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki]
5. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
Cele szczegółowe:
5.1. Stworzenie systemu finansowania potrzeb uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi [zarówno uczniów zdolnych, jak i słabszych, wymagających wsparcia],
 Częściowo można te działania sfinansować ze środków, którymi dysponuje dzielnica.
Są one wydawane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dotąd podstawowa
potrzebą była budowa dróg. Jeśli zauważalna stanie się zmiana priorytetów wśród
samym mieszkańców pewne kwoty mogą zostać przesunięte na realizacje działań
oświatowych.
5.2. Stworzenie i realizacja planu wykorzystania środków z Unii Europejskiej.
[Cel 5 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 2.2:
Wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki]

6. Program operacyjny
Cel strategiczny

1. Wyrównanie obciążenia sieci
szkolnej

2. Wzbogacenie oferty
edukacyjnej o elementy
kształcenia zawodowego

Cele operacyjne

Działania

1.1. Dostosowanie rozkładu
ZTM do potrzeb szkół
(godziny i trasy),
1.2. Odejście od oceniania
szkół jedynie na podstawie
wyników egzaminów
zewnętrznych,
1.3. Podjęcie działań PRowych przeciwdziałających
powstawaniu negatywnych
stereotypów na temat
poszczególnych placówek
1.4. Objęcie placówek
cieszących się mniejszym
zainteresowaniem,
programami podnoszenia
jakości,
1.5. Wypracowanie
efektywnego systemu
szacowania obłożenia szkół w
kolejnych latach.

1.1.1.Podjęcie rozmów z ZTM
opartych na realnym rozpoznaniu
potrzeb mieszkańców oraz
możliwościach ZTM,
1.2.1. Zaprojektowanie procesu
społecznego tworzenia narzędzia
oceny jakości szkół (lub adaptacja
doświadczeń np.: evidence institute
w tworzeniu rankingu "Miejsca
sprzyjające edukacji”,
1.3.1 Kampania „białego PR”
promująca szkoły niesłusznie
deprecjonowane w opinii rodziców,
1.4.1 Wdrożenie programu
podnoszenia jakości szkół mniej
obleganych,
1.3.1. Stworzenie narzędzia, które
będzie w stanie przeprowadzać
analizy demograficzne i dokładnie
oszacować jakie będzie obłożenie
szkół w kolejnych latach.

2.1. Lepsze
oferty

dopasowanie 2.1.1 Opracowanie edukacyjnej
szkolnej
do diagnozy
potrzeb
mieszkańców

Odpowiedzialna
jednostka

Termin
realizacji

Szacowany koszt

potrzeb
mieszkańców Wawra i dzielnic ościennych,
Wawra oraz dzielnic i
2.1.2 Analiza potencjału, która
miejscowości
pomoże znaleźć odpowiedź na
ościennych.
pytanie, jakiego typu oferta jest
potrzebna,

3. Zintensyfikowanie współpracy z
rodzicami na poziomie dzielnicy

4.

Podniesienie jakości
wawerskich szkół poprzez
stworzenie i realizację
programu rozwoju
wawerskich szkół i przedszkoli

3.1. Umożliwienie rodzicom
współdecydowania o
sprawach dotyczących
edukacji ich dzieci

4.1. Ciągły rozwój
zawodowy nauczycieli
4.2. Otwarcie boisk
szkolnych poza
godzinami pracy szkoły
4.3. Organizowanie
dodatkowych
fakultetów dla uczniów
4.4. Nawiązanie współpracy
z lokalnymi
przedsiębiorcami
4.5. Nawiązanie współpracy
przez szkoły z

2.1.3 Analiza oferty innych dzielnic
pozwalająca określić luki w ich
ofercie.
3.1.1. Utworzenie Dzielnicowej
Rady Konsultacyjnej
Rodziców
3.1.2. Utworzenie Wawerskiego
Oświatowego Budżetu
Obywatelskiego jako
narzędzia zwiększającego
zaangażowanie rodziców, ale
także pozwalającego lepiej
poznać ich preferencje.
4.1.1. Coroczne organizowanie
konkursu na najlepszego
nauczyciela,
4.1.2. Organizacja szkoleń dla
nauczycieli (z naciskiem na
metody warsztatowe),
4.2.1. Stworzenie systemu
wolontariatu rodziców i seniorów,
4.3.1. Organizacja zajęć dodatkowych
zarówno dla uczniów zdolnych, jak i
wymagających wsparcia,
4.4.1. Częściowe dopasowanie
programu zajęć dodatkowych do

ośrodkami kultury i
sportu.
4.6. Przełamanie bariery
nieufności między
placówkami
reprezentującymi
sektor publiczny i
prywatny

5. Pozyskiwanie dodatkowych
środków finansowych

7. Załączniki

5.1. Stworzenie systemu
finansowania potrzeb
uczniów ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi,
5.2. Stworzenie i realizacja
planu wykorzystania
środków z Unii
Europejskiej.

profilu przedsiębiorstw,
4.4.2. Zachęcenie lokalnych
przedsiębiorstw do sponsorowania
zajęć dodatkowych i stypendiów dla
najzdolniejszych uczniów.
4.5.1. wspólna organizacja (przez
szkoły i ośrodki kultury i sportu)
lokalnych uroczystości,
4.5.2. Prowadzenie przez
pracowników ośrodków kultury i
sportu zajęć dodatkowych w
szkołach.
4.6.1. Współpraca obu typów
placówek z Dzielnicową Radą
Konsultacyjną,
4.6.2. Przeprowadzenie
negocjacji/warsztaty z udziałem
przedstawicieli obu typów placówek.
5.1.1. Lobbing na poziomie dzielnicy,
5.2.1. Premiowanie szkół, które
pozyskują środki zewnętrzne,
5.2.2. Wyszukiwanie konkursów
grantowych i składanie wniosków
przez wszystkie zainteresowane
podmioty: szkołę, rodziców i gminę.

