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1. Wstęp
Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych w Dzielnicy Białołęka 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 do listopada 2014.
Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych w dzielnicy Białołęka 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 Białołęka 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.
Zarząd dzielnicy Białołęka 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 białołęcka 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 białołęckiej 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.

1. Opis procesu tworzenia strategii
Proces tworzenia dokumentu strategii rozpoczął się jesienią 2013 roku. Podczas warsztatu
kierunkowego 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
Białołęka (dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych), urzędnicy z
Wydziału Oświaty i Wychowania, a także przedstawiciele pomocy społecznej i kultury.
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
Białołęki.

Wydarzenie

Termin

Uczestnicy

Cel

Warsztat

11.10.2013

16 osób: przedstawiciele

Analiza stanu usług publicznych oraz wybór

strategiczny

Wydziału Oświaty, Zastępca

kategorii usług priorytetowej dla dzielnicy.

Burmistrza, przedstawiciele
Wydziału Organizacyjnego,
przedstawiciele Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia, Wydziału
Kultury i Promocji,
przedstawiciele Białołęckiego
Ośrodka Kultury oraz WZL Białołęka
Warsztat kierunkowy 6.11.2013

26 osób: dyrektorzy przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów,

Opracowanie pogłębionej diagnozy usług

dziekan wydziału Szkoły Wyższej

edukacyjnych w dzielnicy

im. B. Jańskiego, przedstawiciel
Biura Edukacji, naczelnik wydziału
Kultury, dyrektor Biblioteki
Publicznej, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Opracowanie

Grudzień 2013 r.

Analiza i podsumowanie zebranego

materiału

materiału badawczego

diagnostycznego
Warsztat

16.09.2014

strategiczny

27 osób: dyrektorzy placówek

Prezentacja wyników diagnozy,

edukacyjnych (zespołów szkół,

podsumowanie dotychczasowego przebiegu

przedszkoli), przedstawiciele

prac, dyskusja dotycząca dalszego przebiegu

stowarzyszeń rodziców dzieci

prac nad strategią, identyfikacja kluczowych

niepełnosprawnych, dyrektorka

uczestników dalszego procesu.

żłobka, urzędniczka z Wydziału
Oświaty, dyrektorka poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Warsztat

10.10.2014

interpretacyjny

8 osób: naczelnik wydziału oświaty

Omówienie możliwych kierunków

oraz 2 urzędników tego wydziału,

rozwoju oświaty z udziałem ekspertów

przedstawicielka CKS,
przedstawiciel Pola Dialogu,
eksperci (m.in. z Fundacji
Komeńskiego i ORE)
Warsztat

21.10.2014

partycypacyjny I

24 osoby: dyrektorzy i pracownicy

Identyfikacja najważniejszych

placówek edukacyjnych (zespołów

problemów/wyzwań edukacji w dzielnicy,

szkół, przedszkoli, poradni

wybór celów strategicznych.

psychologiczno-pedagogicznej),
przedstawiciele rad rodziców,
urzędnicy z Wydziału Oświaty w
tym Naczelnik Wydziału.
Warsztat

28.10.2014

29 osób: 15 dyrektorów, 3

Opracowanie głównych założeń strategii,

partycypacyjny II

przedstawicieli Urzędu (w tym

definicja najważniejszych pojęć: szkoła

pani Naczelnik), 11 rodziców.

dobrej jakości rola szkoły w społeczności
lokalnej, wybór celów strategicznych.

2. Charakterystyka dzielnicy
Białołęka jest trzecią co do wielkości dzielnicą warszawską. Zajmuje 73,04 km2, czyli 14,1%
powierzchni całego miasta. Dzielnica podzielona jest na trzy główne poddzielnice:
Tarchomin, obszary Choszczówki, Białołęki Dworskiej oraz Płudów i Zielona Białołęka
Wschodnia. Są one bardzo zróżnicowane pod względem gęstości zaludnienia. Z jednej strony
obejmują obszary wysokiego budownictwa (Tarchomin i Nowodwory), gdzie liczba
mieszkańców zbliża się do około 2000 osób/km², z drugiej strony są obszary dotychczas
wykorzystywane rolniczo, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 300 osób/km².
Około dwie trzecie mieszkańców Dzielnicy żyje w osiedlach bloków mieszkalnych – są to:
Nowodwory, Tarchomin Nowe Świdry oraz na terenie tzw. „Białołęki Zielonej” osiedlu Derby
oraz Skarbka z Gór. Dzięki nieustającej budowie lokalnych dróg, gazociągów oraz
wodociągów, obok ogromnych osiedli domów wielorodzinnych, na terenach, które jeszcze
do niedawna uznawane były za rolnicze, rozwijają się również osiedla domków
jednorodzinnych. Stosunkowo niskie ceny mieszkań na terenie Dzielnicy oraz wydawanie
przez Biuro Architektury zgody deweloperom na budowę dużych osiedli mieszkaniowych bez
powiadomienia władz Dzielnicy, powodują niekontrolowany napływ ludności1.
W Białołęce osiedlają się przede wszystkim ludzie młodzi. Mają oni dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, co powoduje, że przyrost uczniów jest coraz większy z każdym
rokiem szkolnym. Na początku XX wieku szkoły mieszczące się na terenie dzisiejszej Białołęki,
a ówcześnie położone m. in. na terenach takich wsi jak: Henryków, Płudy, Białołęka Wieś,
Piekiełko, Nowodwory, Szamocin, Józefów itd., były placówkami zajmującymi jedną salę
lekcyjną, do których przypisany był jeden nauczyciel. Tworzone na potrzeby mieszkańców
szkoły miały swe siedziby często w prywatnych domach bądź opuszczonych budynkach 2

1

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2012-2013. Dzielnica
Białołęka.
2
A., Sołtan (red.) Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, Gminny Ośrodek Kultury Warszawa –

Obecnie, według szacunków Białołękę zamieszkuje 140 tys. osób (co stanowi czterokrotny
wzrost z 35 tys. w 1997 roku), z czego jedynie około 85 tys. mieszkańców jest w niej
zameldowanych. Szczególnie szybko rośnie liczba dzieci, których w dzielnicy przybywa w
tempie około 1 tys. rocznie. Ta tendencja według prognoz ma się utrzymywać do 2020 roku.
Ponieważ od momentu początku bumu mieszkaniowego minęło już sporo czasu istotne jest
także rosnące obciążenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (dotąd chodziło bardziej
o przedszkola i szkoły podstawowe).

3. Analiza danych zastanych
3.1.

Sieć szkolna

Białołęka jest rozległą dzielnicą, w której, pomimo rozwoju sieci szkolnej, wciąż występuje
deficyt publicznych placówek edukacyjnych. Z roku na rok przybywa uczniów. Obecnie (rok
szkolny 2013/2014) w białołęckich przedszkolach, szkołach i gimnazjach uczy się 11737
uczniów, co stanowi wzrost o 1014 uczniów w porównaniu z rokiem ubiegłym3. Na sieć
placówek edukacyjnych w dzielnicy Białołęka składa się4:
- 69 przedszkoli (w tym tylko 6 publicznych)
- 17 szkół podstawowych (w tym 9 publicznych),
- 7 gimnazjów (w tym 6 publicznych),
- 3 licea ogólnokształcące (w tym jedno publiczne),
- 3 szkoły wyższe (niepubliczne),
- 1 poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Białołęka, Warszawa 2002 [za:] Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku
szkolnym 2012-2013. Dzielnica Białołęka.
3
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka za rok szkolny 2013/2014
4
Na podstawie danych z Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka za rok szkolny
2012/2013

Przedszkola
Edukacja przedszkolna w dzielnicy Białołęka prowadzona jest w 6 przedszkolach publicznych i
63 niepublicznych. W roku szkolnym 2013/2013 do niepublicznych przedszkoli i punktów
przedszkolnych uczęszczało 4 263 dzieci, do przedszkoli publicznych natomiast 1 349 dzieci.
Według danych zbieranych przez Dzielnicę w Białołęce mieszka 5 887 dzieci w wieku 3 – 5 lat.
Z danych tych wynika, że całkowity wskaźnik „uprzedszkolnienia” wynosi ok. 95%. Jednak
gdyby wziąć pod uwagę tylko placówki publiczne, to wyniósłby on 22,9%5.
Jeśli chodzi o przeciążenie przedszkoli, dane są rozbieżne. Według dokumentu opracowanego
przez Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji społecznej m. st. Warszawy jeszcze w
2012 roku liczba dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno przedszkole na
Białołęce wynosiła 360,9 i była znacznie wyższa niż średnia dla całej Warszawy – 119,36. Dane
zebrane przez Dzielnicę natomiast wskazują, że obecnie, biorąc pod uwagę niepubliczne
oddziały przedszkolne, liczba dzieci w wieku przedszkolnym przypadająca na jedno
przedszkole wynosi 857.
Białołęckie przedszkola zapewniają opiekę i edukację także dzieciom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi – w dzielnicy działają dwa przedszkola samorządowe posiadające
po 4 oddziały integracyjne. Po jednym oddziale na poziomie trzylatków i czterolatków oraz po
dwie grupy integracyjne pięciolatków. Są to: Przedszkole nr 65 oraz Przedszkole nr 226.
Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2013/2014 dzielnica Białołęka prowadziła 9 szkół podstawowych, do których
uczęszczało 8784 uczniów. W 2013 roku wskaźnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych
wynosił 95,3% (BDL GUS). Szkoły na Białołęce są znacznie przeciążone – liczba uczniów
przypadająca na szkołę podstawową wynosi 738, i jest znacznie wyższa niż średnia dla całej
Warszawy, która wynosi 458,7. W 2013 roku średnia liczba uczniów w oddziale klasowym8 w

5

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013-2014. Dzielnica
Białołęka.
6
Dane z systemu Informacji Oświatowej opracowane przez Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013-2014. Dzielnica
Białołęka.
8
W szkołach dla dzieci i młodzieży, bez szkół specjalnych

szkole podstawowej wynosiła 23,2 i była nieco wyższa niż średnia dla Warszawy – 21,0 (BDL
GUS).
Liczba wypadków na 1000 uczniów9 w białołęckich szkołach podstawowych jest niższa niż
średnia dla Warszawy (13,1), i wynosi 12,3 (2010/2011). Jednak można zaobserwować
niepokojący wzrost tego wskaźnika, który rok wcześniej wynosił 10,9.
Szkoły podstawowe na Białołęce oferują uczniom naukę w oddziałach ogólnych,
integracyjnych (4 szkoły prowadzące w sumie 26 oddziałów) i sportowych (3 szkoły
prowadzące 10 oddziałów). Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach obejmują zajęcia
artystyczne, sportowe i dydaktyczne.
Gimnazja
W roku szkolnym 2013/14 w 6 gimnazjach prowadzonych przez dzielnicę Białołęka uczyło się
2623 uczniów. Część uczniów w wieku gimnazjalnym wybiera placówki w innych dzielnicach,
o czym świadczy współczynnik solaryzacji - 94,7% (2013 BDL GUS). Mimo to białołęckie
gimnazja są znacznie przeciążone – liczba uczniów w wieku gimnazjalnym przypadająca na
gimnazjum w Białołęce wynosi 437,2 i jest znacznie wyższa niż średnia dla całej Warszawy,
która wynosi 303,5. Średnia liczba uczniów w oddziale klasowym w gimnazjum wynosi 24,7 i
jest wyższa niż średnia dla całej Warszawy – 23,0 (2013 BDL GUS). Liczba wypadków na 1000
uczniów10 w białołęckich gimnazjach wynosi 15,5 i jest porównywalna ze średnią dla całej
Warszawy - 15,3 (2010/2011). Jednak, podobnie jak w przypadku szkół podstawowych,
nastąpił niepokojący wzrost liczby wypadków w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to
liczba wypadków na 1000 uczniów wynosiła 12,6.
Gimnazja na Białołęce dbają o wszechstronny rozwój swoich uczniów. W czterech gimnazjach
prowadzone są oddziały dwujęzyczne (Gimnazjum nr 122, Gimnazjum nr 123, Gimnazjum nr
124 oraz Gimnazjum nr 164), w trzech gimnazjach oddziały sportowe (Gimnazjum nr 121,
Gimnazjum nr 122, Gimnazjum nr 164) i w dwóch oddziały integracyjne (Gimnazjum nr 123 i
Gimnazjum nr 164).
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Dane z systemu Informacji Oświatowej opracowane przez Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
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Dane z systemu Informacji Oświatowej opracowane przez Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

W gimnazjach prowadzone są 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.

3.2.

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 Białołęka przeprowadzonego przez
Urząd m.st. Warszawy jesienią 2013 r. W badaniu wzięło 7200 mieszkańców stolicy, w tym
400 osób z dzielnicy Białołęka.
Przedszkola
Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług edukacji przedszkolnej na Białołęce, w skali
od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze), wynosi 3,44 i jest nieznacznie niższa od
średniej dla całej Warszawy (3,7) . Najlepiej usługi przedszkolne oceniają mieszkańcy
Nowodworów (3,71), Słabiej Grodziska (3,39) i Tarchomina (3,16)11. O niezbyt wysokim
zadowoleniu mieszkańców z usług przedszkolnych na Białołęce, może także świadczyć fakt, że
27% mieszkańców uważa, że przedszkola publiczne to najpilniejsza inwestycja w dzielnicy. Co
więcej, liczba publicznych przedszkoli na Białołęce jest najmniejsza ze wszystkich
warszawskich dzielnic.
Zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze edukację przedszkolną ocenia niecałe 40% badanych.
Prawie 10% 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,
 niekompetentna kadra,
 zbyt duża odległość do placówki,
11

ze względu na małe liczebności w próbie nie przedstawiono średniej oceny mieszkańców z obszarów: Białołęka Dworska,
Brzeziny, Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Kobiałka, Szamocin, Żerań.

 za duże opłaty.
Rysunek 1 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych przedszkoli w
dzielnicy?”

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

Szkoły podstawowe
Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych przez publiczne szkoły
podstawowe na Białołęce, w skali od 1(zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze),
wynosi 3,6 i jest nieznacznie niższa niż średnia dla całej Warszawy (3,8). Najlepiej działalność
szkół podstawowych na terenie dzielnicy oceniają mieszkańcy Nowodworów i Tarchomina
(3,6), odrobinę słabiej – mieszkańcy Grodziska (3,2).
Nieco mniej niż połowa badanych ocenia zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze jakość usług
świadczonych przez publiczne szkoły podstawowe. Jedynie 6,5% respondentów ocenia jakość
funkcjonowania szkół podstawowych bardzo źle lub raczej źle.
Najczęstsze powody złej oceny usług publicznych szkół podstawowych:
•

za duża liczba uczniów w klasie,

•

agresja rówieśnicza,

•

niekompetentna kadra,

•

zły stan techniczny placówki

Rysunek 2 Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak ocenia Pan(i) jakość usług edukacyjnych publicznych szkół
podstawowych w dzielnicy?”

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

Gimnazja

Średnia ocena zadowolenia mieszkańców z usług publicznych gimnazjów na Białołęce, w skali
od 1 (zdecydowanie źle) do 5 (zdecydowanie dobrze), wynosi 3,56 i jest nieznacznie niższa niż
średnia dla całej Warszawy (3,8) . Najlepiej działalność gimnazjów oceniają mieszkańcy
Nowodworów (3,72), najsłabiej Tarchomina (3,5).
Najczęstsze powody złej oceny usług publicznych gimnazjów:
•

agresja rówieśnicza,

•

zbyt duża odległość do placówki,

•

za duża liczba uczniów w klasie,

•

niekompetentna kadra.

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

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

3.3.

Wyniki egzaminów zewnętrznych

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty na Białołęce są bardzo dobre na tle wyników dla całej
Warszawy. Pod względem wysokości wyników, Białołęka zajmuje wysokie 3 miejsce wśród 18
dzielnic Warszawy (Rysunek 4). Wyniki poszczególnych szkół podstawowych są dość
wyrównane od ok 28pkt. (SP 154) do 32 pkt. (SP 31) (Rysunek 5).
Rysunek 4 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w dzielnicach Warszawy w 2013 r.

Źródło: OKE, 2013

Rysunek 5 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w białołęckich szkołach podstawowych w 2013 roku

Źródło: OKE 2013

Gimnazja
Większość gimnazjów w dzielnicy Białołęka, to zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez Zespół
badawczy EWD12 – szkoły sukcesu. Gimnazja

osiągają zarówno bardzo wysokie wyniki

egzaminów gimnazjalnych, jak i wysoką Edukacyjną Wartość Dodaną, co oznacza, że jakość
kształcenia w szkołach jest wysoka. Właściwie wszystkie gimnazja kwalifikują się do grupy
„szkół sukcesu”. Zdecydowanym liderem, pod względem wartości EWD jest Społeczne
Gimnazjum nr 333 STO.
Rysunek 6 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej dla dzielnicy Białołęka – część humanistyczna

12

Zespół badawczy projektu Edukacyjna Wartość Dodana dla szkół, pod kierownictwem Romana Dolaty

Źródło: www.ewd.edu.pl

Rysunek 7 Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej dla dzielnicy Białołęka – część matematyczno-przyrodnicza

Źródło: www.ewd.edu.pl

Wyniki te, zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów, pokazują, że pomimo trudnej
sytuacji lokalowej, białołęcka oświata osiąga bardzo wysoki poziom. Uczniowie na wszystkich
etapach edukacji zdobywają bardzo dobre wyniki, plasujące Białołękę w czołówce rankingów
dzielnic pod względem wysokości wyników egzaminów zewnętrznych.

4. 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 Białołęka
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 na Białołęce.
Poniższa analiza SWOT została stworzona na podstawie materiałów zebranych podczas
warsztatu kierunkowego, który odbył się w listopadzie 2013 r.

4.1.

Mocne strony

Profesjonalna kadra w placówkach oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej
Według uczestników warsztatu we wszystkich szkołach, przedszkolach, a także w poradni
psychologiczno-terapeutycznej zlokalizowanych w dzielnicy większość nauczycieli i innych
specjalistów jest bardzo dobrze przygotowana do zawodu. Wpływa to pozytywnie na jakość
nauczania, wysoki poziom wychowania dzieci i młodzieży oraz realizacji zajęć pozalekcyjnych.
Dobra współpraca z lokalnymi władzami i rozumienie potrzeb oświatowych przez władze
lokalne
Władze lokalne bardzo dobrze organizują obecny system świadczenia usług edukacyjnych.
Wynika to z rozumienia potrzeb jednostek oświatowych. Działania władz przekładają się na
dobrą współpracę, w ramach której możliwe jest szukanie i wdrażanie optymalnych
rozwiązań podnoszących poziom świadczonych usług edukacyjnych.
Dbałość o jakość świadczonych usług, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, baza – na
miarę możliwości

Pomimo przepełnienia szkół i wprowadzania zmianowości w nauczaniu, pracownicy oświaty
dbają o wysoki poziom świadczonych usług. Oprócz ich odpowiedniego przygotowania do
zawodu oraz doświadczenia, pomocne jest odpowiednie wyposażenie szkół w pomoce
dydaktyczne.
Doświadczona kadra kierownicza, znająca problemy środowiska lokalnego
Placówki oświatowe są zarządzane przez odpowiedzialną i doświadczoną kadrę kierowniczą.
Dyrektorom znane są problemy oświatowe oraz realia, w jakich funkcjonują. Posiadane
doświadczenie oraz wiedza pozytywnie wpływają na skuteczność podejmowanych działań.
Współpraca między placówkami
Szkoły prowadzą rozwiniętą współpracę, zarówno w ramach prowadzonych przedsięwzięć
edukacyjnych jak i realizacji programu nauczania.
Rozwijająca się sieć placówek oświatowych w dzielnicy
Mimo istniejących niedoborów finansowych, stale prowadzone są działania zmierzające do
zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczenia usług edukacyjnych. W
dzielnicy budowane są nowe szkoły oraz przedszkola, co przyczynia się do zmniejszenia
przepełnienia pozostałych szkół i wynikających z tego uciążliwości. Dodatkowo nowe szkoły
są bardzo dobrze wyposażone co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo uczniów oraz
poziom i atrakcyjność prowadzonych zajęć.
- Aktywne i otwarte na współpracę środowisko rodzicielskie w radach rodziców.
Mieszkańcy Białołęki to w większości młodzi, dynamiczni i żądni sukcesu specjaliści. Mają
duże ambicje, wysokie wymagania i rozbudowane kompetencje. Jednocześnie jednak nie
brakuje wśród nich osób gotowych poświęcić swój czas na pracę społeczną na rzecz szkoły.
Przedstawiciele rad rodziców biorący udział w warsztatach dali dowód zaangażowania,
umiejętności współpracy i kreatywności w rozwiązywaniu problemów z którymi borykają się
białołęckie szkoły.

4.2.

Słabe strony

- Przeludnienie w dzielnicy
Przy tak szybkim przyroście mieszkańców, jaki obserwujemy obecnie, nie jest możliwe
nadążenie z rozwojem bazy związanej ze świadczeniem usług edukacyjnych. W perspektywie
czasu może to powodować braki miejsc w placówkach edukacyjnych i wzrastające
niezadowolenie części mieszkańców.
Brak perspektywicznego planowania infrastruktury (są domy – reszty brak)
Niestety, szybkiemu rozwojowi budownictwa w dzielnicy nie towarzyszy planowany rozwój
infrastruktury. Infrastruktura jest tworzona według potrzeb w odniesieniu do nowo
powstających osiedli, a nie według przemyślanych planów architektonicznych. Taki sposób
rozbudowy infrastruktury może być droższy i mniej efektywny, przez co może brakować
środków w budżecie na inne działania.
Słabo rozwinięte zaplecze sportowe
Większość publicznych obiektów sportowych w dzielnicy jest zarządzana przez Białołęcki
Ośrodek Sportu (BOS), część szkół nie posiada własnych obiektów sportowych. Niektóre
placówki oświatowe nie mają miejsc do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów. Obiekty
będące w zarządzaniu BOS są mocno obłożone. Część lekcji WF odbywa się na korytarzach
(szkoły dysponują tylko jedną salą gimnastyczną, a zrealizować muszą 4 godziny WF-u, 2 tys.
dzieci korzysta z hali sportowej Białołęckiego Ośrodka Sportu). Wpływa to na jakość
świadczonych usług w zakresie sportu i rekreacji.
Niewydolność placówek edukacyjnych
Ze względu na dużą liczbę dzieci w klasach, oddziałach przedszkolnych oraz innych
placówkach, a także wprowadzaną zmianowość w nauczaniu, podmioty oświatowe nie są w
stanie pełnić swoich usług na najwyższym poziomie.
Słaba komunikacja i sieć połączeń drogowych

Z połączeń komunikacyjnych oraz sieci dróg korzystają zarówno rodzice dojeżdżający do
pracy, jak i dzieci dojeżdżające do szkół. Istniejąca infrastruktura jest niewystarczająca.
Brak zasad i norm regulujących liczbę dzieci w pomieszczeniach świetlicowych
Ze względu na ograniczoną liczbę pomieszczeń do wykorzystania przez świetlice ciężko jest
mówić o wprowadzeniu norm i zasad regulujących liczbę dzieci w takich placówkach.
Świetlice są przepełnione, co budzi niezadowolenie rodziców, jednak ciężko jest wprowadzić
odpowiednie normy w momencie, gdy nie ma możliwości ich spełnienia.

4.3.

Szanse

- Dostrzeżenie problemów Białołęki przez m st. Warszawę
Prowadzenie oraz rozwój współpracy i dialogu pomiędzy dzielnicą a biurami m.st. Warszawy,
w tym także realizacja podobnych do obecnego projektu, przyczynia się do lepszego
poznania potrzeb Białołęki przez Ratusz miasta. W efekcie czego można się spodziewać
pomocy w przezwyciężaniu najważniejszych problemów dotykających dzielnicy w zakresie
usług edukacyjnych.
Możliwość wykorzystania potencjału nowych mieszkańców do rozwoju dzielnicy
Ciągły napływ nowych mieszkańców, często młodych i kreatywnych wiąże się z możliwością
wykorzystania ich potencjału dla dobra dzielnicy i rozwoju usług edukacyjnych.
- Wykorzystanie kompetencji, kreatywności i kooperacji mieszkańców zrzeszonych w
radach rodziców.
Członkowie rad rodziców stanowią generatory dobrych pomysłów i praktyk na usprawnienie
funkcjonowania szkół w dzielnicy. Są także nastawieni na współpracę między sobą i ze
szkołami. Dalsza integracja ich środowiska może zaowocować zarówno dobrymi pomysłami
wykorzystywanymi w rozwijaniu systemu edukacji, ale także stworzeniem sieci
stowarzyszeń, które mogłyby stanowić innowacyjne otoczenie białołęckich szkół.
Duża liczba dzieci

Duża i ciągle wzrastająca liczba dzieci w szkołach jest jednym z czynników, dzięki któremu w
dzielnicy nie ma mowy o zamykaniu szkół. Istnienie wszystkich placówek jest jak najbardziej
racjonalne i potrzebne.
Możliwość pozyskania dodatkowych środków z funduszy zewnętrznych
W obecnym i przyszłym budżecie Unii Europejskich istnieje duża pula środków do
wykorzystania przez polskie instytucje i podmioty. Dodatkowo można starać się o pozyskanie
środków z innych instrumentów finansowych takich jak Norweski Mechanizm Finansowy.
Wielowymiarowy rozwój dzielnicy
Przy ciągłym rozwoju mieszkaniowym dzielnicy obserwuje się także rozwój infrastruktury
usługowej oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy dla mieszkańców. Z
jednej strony wiąże się to z budowaniem tożsamości dzielnicy, z drugiej - powoduje wzrost
dochodów dzielnicy.
Wykorzystanie istniejących „wolnych” terenów
Mimo ciągłego rozwoju budownictwa w dzielnicy istnieją jeszcze tereny niezabudowane.
Szansą jest ich mądre, planowe wykorzystanie, tak aby obok funkcji mieszkaniowej rozwijały
się także funkcje usługowe, sportowo-rekreacyjne i oświatowe.
Przejmowanie przez szkoły roli ośrodka życia lokalnego
Ze względu na braki w infrastrukturze pełniącej funkcje społeczne, rolę ośrodków życia
lokalnego pełnią szkoły. To tutaj oprócz lekcji prowadzona jest większość przedsięwzięć o
takim charakterze. Wprawdzie powoduje to przedpodatkowe obciążenie istniejących
obiektów szkolnych, jest jednak wielką szansą na stworzenie na Białołęce prawdziwych
społeczności lokalnych. Prężne środowiska lokalne są szansą na wzrost kapitału społecznego i
pojawienie się kreatywnego i innowacyjnego otoczenia placówek edukacyjnych .

4.4.

Zagrożenia

Brak środków na edukację

Obecnie obserwuje się ciągły spadek środków do dyspozycji dzielnic. W związku z tym
władze lokalne muszą ograniczać wydatki w poszczególnych kategoriach, w tym także na
oświatę. Ciągle niewystarczająca liczba środków na realizację usług edukacyjnych może być
przyczyną pogorszenia się jakości i dostępności ich świadczenia.
Niezadowolenie społeczne z jakości usług edukacyjnych
Przy obecnie występujących problemach w dzielnicy związanych z realizacją usług
edukacyjnych można zaobserwować rosnące niezadowolenie części mieszkańców. Może to
skutkować przenoszeniem dzieci do innych szkół, ciągłym utrzymywaniem się zjawiska
traktowania dzielnicy jako „sypialni”.
Niszczenie majątku/ bazy szkolnej
Przy niskim poziomie tożsamości lokalnej mieszkańców i odpowiedzialności za wspólne
dobro, obserwuje się ciągłe niszczenie majątku i bazy szkolnej.
Nasilenie agresji, demoralizacji
Ze względu na przeludnienie w szkołach oraz niekontrolowany wzrost liczby mieszkańców w
dzielnicy, można zaobserwować wzrost zjawisk niepożądanych, często o charakterze
patologicznym. Przeludnienie szkół powoduje zmniejszenie poczucia fizycznego i
psychicznego bezpieczeństwa wśród dzieci. Wzrost liczby mieszkańców powoduje ich
większą anonimowość, skutkiem czego odnotowuje się nowe wykroczenia i przestępstwa.
Wciąż powiększająca się liczba mieszkańców
Ze względu na ciągły, niekontrolowany napływ mieszkańców dzielnica i miasto nie nadążają z
budową infrastruktury. Brakuje też możliwości skutecznego oddziaływania na mieszkańców,
np. aby zachęcać ich do meldowania się na terenie faktycznego miejsca zamieszkania.

5. Główne problemy/wyzwania oświaty zidentyfikowane w Dzielnicy
Białołęka
Początkowo, w czasie warsztatów, jako główne problemy białołęckiej oświaty, uczestnicy
wskazywali głównie kwestie wymagające dużych nakładów finansowych i znajdujące się poza
zasięgiem władz dzielnicy:


Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na rozwój edukacji w dzielnicy,



Zbyt mała liczba szkół i placówek oświatowych,



Zły stan techniczny części istniejących szkół i placówek oświatowych,



Brak dobrych szkół ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy.

Jednak w trakcie kolejnych warsztatów, udało się wypracować mapę problemów i potrzeb
białołęckiej oświaty rozwiązywalnych na poziomie dzielnicy. Na późniejszym etapie posłużyły
one jako podstawa do wypracowania celów strategicznych.
Potrzeby rozwiązywalne na poziomie dzielnicy:


Potrzeba rozwoju infrastruktury, w tym ścieżek rowerowych, w pobliżu szkół,



Potrzeba szkół społecznie zakorzenionych tzn. placówki oświatowe jako centra
aktywności obywatelskiej,



Potrzeba partnerstwa i współpracy w trójkącie rodzice- dyrekcja- nauczyciele (pojawiło
się wiele przykładów dobrych praktyk w tym zakresie m.in.: organizacja w szkole kursów
dot. tego jak pomagać dziecku w nauce; aktywność rodziców w negocjowaniu warunków
wyjazdów na tzw. „zielone szkoły” i wiele innych).



Potrzeba większych środków finansowych na poziomie szkół (krokiem w tym kierunku
może być informacja o dostępności środków finansowych np. z UE na projekty
realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe).



Potrzeba podnoszenia jakości szkół (cel: najlepsze szkoły w Warszawie).



Potrzeba planu lobbingu ogólno-miejskiego na rzecz większego finansowania oświaty w
Białołęce. Według uczestników warsztatów powinien to być lobbing całej białołęckiej
społeczności, a nie tylko Urzędu Dzielnicy.

6. Wizja i misja
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.
Celem rozwoju białołęckiej oświaty jest posiadanie najlepszych szkół i placówek oświatowych
w Warszawie. Oprócz wysokiego poziomu nauczania, powinny być nowoczesne w rozumieniu
kulturowym i technologicznym (skomputeryzowane, cyfrowe, przestronne i dobrze
wyposażone). Dobra szkoła gwarantuje uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz
komfort i dobrą jakość spędzanego w nich czasu. Dzięki swojemu społecznemu zakorzenieniu
staje się czymś więcej niż tylko placówką oświatową: pełni funkcję centrum aktywności
obywatelskiej. Podstawami na których wspierają się społeczności szkolne są partnerstwo i
współpraca dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. Jakość ich funkcjonowania
jest także efektem dobrego osadzenia w sieci infrastruktury komunikacyjnej zgodnej z
priorytetami zrównoważonego rozwoju na którą składają się m.in. system ścieżek
rowerowych i dobrze zorganizowany transport publiczny.
Misja jest zwięzłym ujęciem najważniejszych założeń wizji. Spotkanie warsztatowe z
przedstawicielami różnych środowisk dzielnicy dały możliwość zapoznania się z poglądami ich
uczestników. Proponowane tu hasło jest subiektywną interpretacją wypowiedzi uczestników
warsztatów.
Białołęka 2.0: najlepsze szkoły w Warszawie.

7. Cele strategiczne
Jednym z fundamentów dokumentów strategicznych jest dobre wyznaczenie celów. Takie
cele powinny spełniać kilka warunków. Po pierwsze, powinny być dość ogólne aby było
można przypisać im cele szczegółowe. Powinny dotyczyć kwestii znajdujących się w
kompetencjach dzielnicy. W miarę możliwości powinny się dać odnieść do dokumentów
strategicznych z poziomu miasta. Ich lista nie powinna być zbyt długa bo może to zagrozić
spójności strategii. Z celów wypracowanych w trakcie warsztatów wyłania się plan
podnoszenia jakości białołęckiego systemu edukacyjnego. Jakość jest tu jednak rozumiana
dużo szerzej niż tylko poziom nauczania, a środkami służącymi jej osiąganiu okazują się być
sieciowość, współpraca placówek i społeczności lokalnych, zakorzenienie szkół w
społecznościach lokalnych oraz integracja całej dzielnicowej społeczności we wspólnej pracy
na rzecz dobra systemu oświatowego.
Podczas warsztatów z mieszkańcami dzielnicy Białołęka wypracowane zostały następujące
cele główne oraz przyporządkowane do nich cele szczegółowe. Większość z nich odpowiada
celom strategicznym wymienionym w Programie Rozwoju Edukacji (dalej: PRE) w Warszawie
na lata 2013-2020:
1. Utrzymanie/ podwyższenie jakości białołęckich szkół
Cele szczegółowe:


podwyższenie bezpieczeństwa szkół (bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne),



wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,



podwyższanie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,



lepsze dopasowanie procesu nauczania do możliwości i potrzeb uczniów,



nawiązanie współpracy z innymi placówkami w kraju i za granicą,



uczenie dzieci odpowiedzialności, samodzielności i pracy w grupie.

[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, Cel główny 1.2: Przygotowanie
młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie, Cel główny 2.2: Wykorzystanie
innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki, Cel główny 3.2:
Modernizacja i cyfryzacja warszawskiej szkoły]
2. Zakorzenianie szkół w społeczności lokalnej
Cele szczegółowe:


Organizacja imprez otwartych dla społeczności lokalnej,
Np. organizacja dni otwartych w szkołach,



Integracja między placówkami edukacyjnymi z różnych poziomów edukacji
(przedszkola ze szkołami podstawowymi, szkoły podstawowe z gimnazjami, itp.)



Włączenie rodziców w prace szkoły.

[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].
3. Mobilizacja społeczności i instytucji lokalnych na rzecz poprawy sytuacji oświaty w
dzielnicy
Cele szczegółowe:


Stworzenie planu ogólnomiejskiego lobbingu na rzecz zwiększenia finansowania
oświaty w Białołęce



Wsparcie działań stowarzyszeń rodziców i placówek oświatowych skierowanych do
instytucji i mieszkańców dzielnicy w celu wykorzystania dodatkowych zasobów

[Odpowiada celowi strategicznemu 3.1 PRE: Wzmacnianie i wykorzystanie zasobów oświaty
do budowania i podnoszenia poziomu KS i KL mieszkańców Warszawy w szczególności
realizując cel szczegółowy 3.1.2 .Budowanie powiązań szkół z otoczeniem].

4. Nawiązanie szerszej współpracy między placówkami edukacyjnymi na różnych
poziomach nauczania
Cele szczegółowe:


Wymiana pomysłów i doświadczeń między placówkami na tym samym poziomie
nauczania: między przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz gimnazjami,



Współpraca między placówkami na różnym poziomie nauczania: między przedszkolami a
szkołami podstawowymi, między szkołami podstawowymi a gimnazjami.

[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, Cel główny 2.2: Wykorzystanie
innowacyjnych działań w procesie nauczania, wychowania i opieki]
5. Rozwijanie współpracy z rodzicami
Cele szczegółowe:


Umożliwienie rodzicom współdecydowania o kwestiach związanych z edukacją ich dzieci,



Stworzenie oferty szkoleń i warsztatów dla rodziców.

[Odpowiada celowi strategicznemu PRE: Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału
ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o rozwoju, Cel główny 3.1:
Wzmacnianie i wykorzystanie zasobów oświaty do budowania i podnoszenia poziomu KS i KL
mieszkańców Warszawy, Cel główny 4.1: Wykorzystanie zasobów edukacji pozaszkolnej do
kształtowania wrażliwości kulturalnej i tożsamości lokalnej].

6. Program operacyjny

Cel strategiczny

Cele operacyjne

Działania

1. Utrzymanie/podwyższenie
jakości białołęckich szkół

1.1. podwyższenie
bezpieczeństwa szkół
1.2. wzbogacenie oferty
edukacyjnej
1.3. podwyższanie kwalifikacji
kadry nauczycielskiej
1.4. nawiązanie współpracy z
placówkami edukacyjnymi
w kraju i za granicą
1.5. lepsze dopasowanie
procesu nauczania do
możliwości i potrzeb
uczniów
1.6. uczenie dzieci
samodzielności i pracy w
grupie

1.1.1. zapewnienie
szkołom
dobrych
warunków
(lokalowych
i
wyposażenia),
1.2.1. organizacja większej liczby
zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla
dzieci zdolnych, jak i tych
potrzebujących wsparcia,
1.3.1. organizacja szkoleń i kursów
doszkalających dla nauczycieli,
1.4.1. wsparcie szkół i lokalnych
organizacji w staraniach o środki na
wymiany międzynarodowe uczniów
i nauczycieli (m.in. ze środków
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
oraz innych źródeł): przygotowanie
informatora
nt.
dostępnych
środków,
zorganizowanie
doradztwa w tym zakresie
1.5.1. stworzenie diagnozy potrzeb,
możliwości
i
zainteresowań
uczniów,
1.5.2. indywidualizacja nauczania,
1.6.1.
zachęcenie
szkół
do
tworzenia programów realizujących
wyżej wymienione cele a następnie
zorganizowanie systemu wymiany

Odpowiedzialna
jednostka

Termin
realizacji

Szacowany koszt

2. Zakorzenianie
szkół
społeczności lokalnej

3. Mobilizacja społeczności i
instytucji lokalnych na rzecz
poprawy sytuacji oświaty w
dzielnicy

w 2.1. Organizacja imprez
otwartych dla
społeczności lokalnej
2.2. Integracja między
placówkami edukacyjnymi
z różnych poziomów
edukacji
2.3. Włączanie rodziców w
prace szkoły

3.1. Stworzenie planu
ogólnomiejskiego
lobbingu na rzecz
zwiększenia finansowania
oświaty w Białołęce,
3.2. Wsparcie działań
stowarzyszeń rodziców i
placówek oświatowych
skierowanych do instytucji
i mieszkańców dzielnicy w
celu wykorzystania
dodatkowych zasobów .

dobrych praktyk
2.1.1. organizacja dni otwartych w
szkołach podstawowych i
gimnazjach,
2.1.2. pozyskiwanie środków na
organizację festynów, pikników i
innych imprez na rzecz integracji
środowisk lokalnych,
2.2.1. organizacja cyklu imprez
tematycznych rozłożonych między
placówki oświatowe z różnych
etapów edukacji (przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja),
2.3.1. organizacja „Dnia Rodzica”.
3.1.1 Powołanie na szczeblu
dzielnicy społecznej rady/forum
zrzeszającego przedstawicieli szkół,
rodziców i mieszkańców
podejmującej działania na rzecz
informowania o stanie oświaty w
Białołęce,
3.2.1 Powołanie na szczeblu
dzielnicy koordynatora
wspomagającego szkoły w
poszukiwaniu dodatkowych
zasobów (sponsorów/lokali na
wynajem/środków UE),
3.2.2 Podjęcie działań PR-owych
(np.: nagłaśnianie sponsorów/
„przyjaciół” oświaty), aby zachęcić
podmioty prywatne i publiczne
oraz osoby prywatne do większego

wsparcia finansowego działań
związanych z edukacją .
4. Nawiązanie szerszej współpracy
między placówkami
edukacyjnymi

4.1. Wymiana pomysłów i
doświadczeń między
placówkami na tym
samym poziomie
nauczania: między
przedszkolami, szkołami
podstawowymi oraz
gimnazjami,
4.2. Współpraca między
placówkami na różnym
poziomie nauczania:
między przedszkolami a
szkołami podstawowymi,
między szkołami
podstawowymi a
gimnazjami.

5. Rozwijanie współpracy z
rodzicami

5.1. Umożliwienie rodzicom
współdecydowania o
kwestiach związanych z
edukacją ich dzieci,
5.2. Stworzenie oferty szkoleń i
warsztatów dla rodziców.

4.1.1. Stworzenie platformy
wymiany pomysłów i dobrych
praktyk między placówkami (na
poziomie przedszkoli, szkół
podstawowych oraz gimnazjów),
4.2.1. Stworzenie „Dzielnicowego
Kalendarium Imprez” – gdzie
byłyby zebrane imprezy ze
wszystkich placówek edukacyjnych,
4.2.2. organizacja cyklu imprez
tematycznych rozłożonych między
placówki oświatowe z różnych
etapów edukacji (przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja).

5.1.1.Utworzenie przez rodziców
Stowarzyszenia Rad Rodziców,
5.2.1 Organizacja szkoleń z zakresu
psychorozwoju dziecka, jak
skutecznie pomagać dziecku w
nauce, budowanie relacji z
dzieckiem, itp.

