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1. Cele i funkcje strategii oraz partycypacyjny charakter procesu
Strategia

Rozwoju

Usług

Edukacyjnych

w

Dzielnicy Włochy

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, między innymi:
utrzymywanie placówek oświaty i wychowania oraz podejmowanie we własnym zakresie
działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.
Poniższy dokument jest wyrazem strategicznego podejścia do tego zadania poprzez diagnozę
problemów, określenie celów i zaprogramowanie działań w wyżej wymienionych obszarach.
Prezentowany dokument jest też wyrazem nowego myślenia o współpracy administracji
publicznej i obywateli, którego celem jest dowartościowanie partycypacji obywatelskiej

i włączania mieszkańców w procesy decyzyjne. Partycypacyjny charakter procesu stał się
okazją do dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych jednostek samorządu terytorialnego
(Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Edukacji, władze dzielnicy i pracownicy wydziału
oświaty), dyrektorów i pracowników placówek oświatowych, rodziców oraz mieszkańców
dzielnicy. Proponowany kształt dokumentu jest efektem dyskusji i prac podejmowanych na
warsztatach strategicznych prowadzonych od września 2013 do listopada 2014.
Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych w dzielnicy Włochy 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 ogólnomiejskich i krajowych.
Jednak dokument w wielu miejscach jest komplementarny z innymi

dokumentami

strategicznymi odnoszącymi się do świadczenia usług edukacyjnych. W szczególności chodzi
tu o "Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” opisujący cele i sposoby
rozwoju warszawskiej edukacji w najbliższych latach. Strategia Rozwoju Usług
Edukacyjnych w dzielnicy Śródmieście uwzględnia projektowanie działań pod kątem
możliwego wsparcia oferowanego w ramach nowej perspektywy finansowej UE do 2020
roku.
Ze względu na swoją specyfikę, przygotowany dokument strategiczny będzie materiałem o
charakterze fakultatywnym tzn. opcjonalnym w realizacji. Jego podstawowym zadaniem jest
wskazanie na główne cele rozwojowe, wpisujące się w dokumenty wyższego rzędu,
wyznaczające obszary rozwojowe. Strategia jest pakietem możliwych do realizacji zadań i
daje odpowiedź na pytanie w jakim kierunku zmierzać, by wzmacniać zidentyfikowane na
etapie diagnozy mocne strony i wykorzystywać pojawiające się szanse, a także jak reagować
na słabości i zagrożenia wpływające na świadczone usługi edukacyjne.
Zarząd dzielnicy Włochy 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 włochowska przykłada do kwestii jakości funkcjonowania systemu szkolnego i
przedszkolnego. Poziom świadczonych usług edukacyjnych w dzielnicy Włochy jest na
wysokim poziomie, jednak zauważalne są też różne problemy. Nacisk na partycypacyjny
proces tworzenia dokumentu jest wyrazem przekonania władz dzielnicy o potrzebie

wspólnego rozwiązywania problemów oraz dowodem zaufania do potencjału włochowskiej
społeczności. Strategia Rozwoju Usług Edukacyjnych powinna pomóc w rozwiązaniu
problemów oświaty, wyznaczyć priorytety działania oraz pomóc w efektywnym
dystrybuowaniu środków finansowych. Po przyjęciu dokumentu przez zarząd dzielnicy to on
oraz wskazane przez niego jednostki (np.: wydział oświaty i inne) będą odpowiadać za
realizację dokumentu.

2. 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
ościennych

(Michałowice,

Łomianki,

Pruszków,

Kobyłka,

Lesznowola,

7 gmin
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 wzmocnienie 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.

1.1. Przebieg procesu
Proces tworzenia dokumentu 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 Włochy .
Równolegle do prac warsztatowych prowadzone było badanie ilościowe „Jakość życia
mieszkańców dzielnicy

Włochy” oraz analizowane były dane zastane dotyczące kondycji oświaty we Włochach.
Kolejne prace nad tworzeniem strategii rozpoczęły się jesienią 2014 roku. Przeprowadzone
zostały cztery spotkania, trzy z nich miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych
mieszkańców. W warsztacie strategicznym wzięli udział pracownicy Urzędu Dzielnicy oraz
dyrektorzy placówek oświatowych z dzielnicy. W pierwszym warsztacie partycypacyjnym
udział wzięli głównie reprezentanci urzędu (trzy osoby) i placówek publicznych (trzy osoby z
szkół i przedszkoli, jeden pracownik filii domu kultury). Wśród uczestników był też jeden
rodzic i czterech studentów. Na drugi warsztat partycypacyjny przybyła znacznie większa
reprezentacja rodziców (12 osób). Byli również przedstawiciele szkół i przedszkoli (osiem
osób), Urzędu Dzielnicy (trzy osoby), studenci (trzy osoby) i jeden radny dzielnicy Włochy.
Dzięki zróżnicowanemu gronu uczestników spotkań (obecni byli zarówno przedstawiciele
lokalnych władz, dyrektorzy placówek jak i rodzice) wyniki dyskusji uwzględniają
perspektywy i potrzeby różnych aktorów.
W ramach działań nad strategią odbyło się również jedno spotkanie, w którym udział wzięli
pracownicy Urzędu Dzielnicy a także zaproszeni zewnętrzni eksperci.
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3. Charakterystyka dzielnicy

Włochy są mieszkaniowo-przemysłową dzielnicą położoną w lewobrzeżnej części Warszawy.
Graniczy z Ursusem, Bemowem, Wolą, Ochotą oraz Mokotowem.
Na terenie dzielnicy pojawia się wiele nowych inwestycji mieszkaniowych zarówno
komercyjnych jak i budownictwa komunalnego. W latach 2006-2013 wybudowano osiem
budynków komunalnych, które oferowały253 lokale mieszkaniowe1. Charakterystyczne jest,
że we Włochach dominuje przede wszystkim niska zabudowa. W dzielnicy nie ma wysokich
blokowisk. Jest to wynikiem bliskości lotniska. Nowe inwestycje mieszkaniowe znajdują
swoje odzwierciedlenie w trendach dotyczących liczby mieszkańców. Od 2004 roku
widoczny jest niemal stały wzrost liczby mieszkańców w dzielnicy. Na koniec 2004
odnotowano 35 271 osób zamieszkujących teren dzielnicy, w 2013 roku było to już 39 056
osób2. Dobra sytuacja mieszkaniowa dzielnicy wynika również z podejmowanych przez
dzielnicę inwestycji komunalnych.
Przyrost ten jest interesujący, gdyż w strukturze zagospodarowania terenu występuje niski
odsetek terenów mieszkaniowych. Tereny mieszkaniowe zajmują niespełna 14% powierzchni
całej dzielnicy. Natomiast tereny komunikacyjne zajmują bardzo rozległe tereny dzielnicy,
ponad 29% powierzchni Włoch3.
Zarówno atrakcyjność dzielnicy pod względem zamieszkania jak i rozległość terenów
komunikacyjnych może wynikać z tego, że jest ona dobrze skomunikowana zarówno pod
względem dróg jak i transportu zbiorowego. Przez obszar dzielnicy przebiegają dwie trasy
wylotowe (Al. Krakowska i Al. Jerozolimskie). Dodatkowo na terenie dzielnicy kursuje
kilkanaście linii autobusowych, tramwajowych, Szybka Kolej Miejska i Warszawska Kolej
Dojazdowa. Dzięki rozbudowanej komunikacji miejskiej dojazd do centrum zajmuje nie
więcej niż 20 minut. Wśród atutów dzielnicy wymienia się także krajobraz i tereny zielone.
Na terenie Włoch położone są dwa duże parki.

1

Biuletyn: Dzielnica Włochy, Inwestycje 2006-2013, s. 4.

2

Dane Według Wydziału Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej, dostęp: http://www.udwlochy.waw.pl/page/140,dzielnica-w-liczbach.html

3

„Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia”, s. 39.

Włochy są dzielnicą atrakcyjną również dla inwestorów. Jak podkreślają władze dzielnicy:
wiele renomowanych firm posiada siedziby właśnie na tym terenie (m. in. Microsoft, Avon,
Philips, Mercedes – Benz i inne)4. W „Rankingu dzielnic Warszawy pod względem
atrakcyjności warunków życia” zrealizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Badań
Regionalnych Włochy zostały uznane za dzielnicę tworzącą korzystne warunki dla rozwoju
przedsiębiorczości. Pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej oraz

liczby

pracujących w dzielnicy Włochy uplasowały się na 2 miejscu, zaraz po Śródmieściu5.
Dobre warunki dla przedsiębiorców nie zawsze przekładają się bezpośrednio na sytuację
mieszkańców. Liczba wypłaconych zasiłków na 1 tys. mieszkańców oraz liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej we Włochach plasuje dzielnicę blisko średniej
ogólnomiejskiej. W 2012 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 26 osób w
przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców6. W ośmiu dzielnicach ten wskaźnik był wyższy niż we
Włochach (na Pradze Północ 49 osób w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców korzystało ze
świadczeń pomocy społecznej), natomiast w pozostałych dziewięciu był niższy (w Wilanowie
zaledwie 7 osób na 1 tys. mieszkańców korzystało ze świadczeń z pomocy społecznej).

4. Diagnoza stanu usług edukacyjnych w dzielnicy
4.1. Sieć instytucji edukacyjnych
Na terenie dzielnicy znajduje się:


Dwadzieścia cztery przedszkola, cztery punkty przedszkolne i jeden oddział
przedszkolny

Liczba przedszkoli i punktów przedszkolnych jest stosunkowo duża. Dwadzieścia cztery
placówki stanowią przedszkola, jedno wraz ze szkołą podstawową tworzy Zespół SzkolnoPrzedszkolny.

Przy jednym

z

przedszkoli

(Przedszkole

numer

77),

z

uwagi

na rosnącą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, utworzono 2 oddziały zamiejscowe, które

4

http://www.ud-wlochy.waw.pl/

5

„Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia”, s. 38.

6

„Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia”, s. 39.

mieszczą się w (zaadaptowanym w 2012 roku) budynku po dawnej przychodni. Mniej niż
połowę przedszkoli, bo zaledwie 10 placówek, stanowią instytucje publiczne7.
 Dziewięć szkół podstawowych
Spośród wszystkich szkół podstawowych, które mieszczą się na terenie dzielnicy - 4 to
placówki niepubliczne. Jedna szkoła publiczna ma oddziały integracyjne. W latach 2006-2013
wykonano szereg prac modernizacyjnych, które wzbogaciły istniejącą bazę sportową o nowe
obiekty (np. namiotowa hala sportowa). Wymieniono również nawierzchnię boisk i
doposażono place zabaw.
 Sześć gimnazjów
Trzy z sześciu gimnazjów są placówkami niepublicznymi. Wśród placówek publicznych
jedna posiada oddziały dwujęzyczne (Gimnazjum numer 113), a jedna oddziały integracyjne
(Gimnazjum numer 114). Jedną z inwestycji w 2013 roku była budowa sportowej hali
namiotowej przy Gimnazjum numer 112.


Trzy szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne z terenu Dzielnicy Włochy skupione są w dwóch zespołach szkół.
Jeden z nich to połączone gimnazjum i liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół numer 17 im.
Zawiszaków Proporca „Victoria”). Drugi zespół szkół (Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku)
łączy liceum ogólnokształcące oraz technikum.
Również infrastruktura sportowa tych dwóch placówek została zmodernizowana. W Zespole
Szkół numer 17 zmieniono nawierzchnie boisk zewnętrznych.

Przy Zespole Szkół im.

Bohaterów Narwiku powstał Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, z którego placówka
korzysta na podstawie zawartego porozumienia. W dzielnicy nie ma żadnej zasadniczej
szkoły zawodowej, działająca policealna szkoła zawodowa dla dorosłych, jest placówką
niepubliczną.


Pozostałe instytucje

W dzielnicy Włochy znajduje się również jedna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, dwie
świetlice socjoterapeutyczne: Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej numer 87

7

http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/87,placowki-oswiatowe.html

z Oddziałami Integracyjnymi

oraz Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej

numer 948. W dzielnicy znajduję się również Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, dom
kultury i biblioteka.
(i kilka innych instytucji
4.2. Wyniki egzaminów zewnętrznych
Szkoły podstawowe
Skolaryzacja netto na poziomie szkół podstawowych jest we Włochach bardzo wysoka,
wynosi 104%. Oznacza to, że w szkołach podstawowych w dzielnicy znajdują miejsce
wszystkie dzieci z terenu dzielnicy oraz spoza niej. Również wyniki egzaminu szóstoklasisty
są bardzo dobre, wyższe niż średnia dla Warszawy. Jedyną dzielnicą z lepszymi wynikami w
2013 roku był Ursynów.

8

http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/92,inne.html

Ilustracja 1: Źródło: oke.waw.pl

Gimnazja
Również wyniki egzaminów gimnazjalnych w placówkach na terenie dzielnicy były w 2012
roku wyższe o około 3-4 punkty niż wyniki ogólnomiejskie. Najwyższa różnica widoczna
była w egzaminie z języka angielskiego. Dzieci z włochowskich szkół zdobyły średnio 82%,
natomiast uczniowie w Warszawie zdobywali średnio 63%9.
Jednak nie tylko wyniki egzaminów gimnazjalnych są dobre. Również Wskaźnik Edukacyjnej
Wartości Dodanej pokazuje, że pięć z sześciu placówek to szkoły sukcesu, czyli
wykorzystujące potencjał swoich uczniów. Tylko jedno gimnazjum znalazło się w ćwiartce
szkół wymagających pomocy.

9

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie Mazowieckim, Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2012.

Ilustracja 2: Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, część
matematyczno-przyrodnicza

Ilustracja 3: Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, część humanistyczna

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 w
obszarze edukacji, co działa dobrze i jest powodem do dumy. Słabe strony (weaknesses) to
wszystko to, co stanowi problem czy słabość. 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 we Włochach.
MOCNE STRONY
Infrastruktura:
1. Wysoki stopień uprzedszkolnienia w dzielnicy.
2. Bogata oferta edukacyjna na różnych szczeblach (funkcjonują przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) i typach kształcenia (w ofercie
dzielnicy

są

placówki

z

oddziałami

ogólnodostępnymi,

integracyjnymi,

dwujęzycznymi, sportowymi, zapewniającymi nauczanie włączające).
3. Modernizacja i budowa obiektów sportowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.
4. Utrzymanie własnych kuchni szkolnych i przedszkolnych.
Wysoki stopień uprzedszkolnienia w dzielnicy wynika z wydłużenia czasu pracy przedszkoli
oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Wskaźnik ten jest wysoki również dzięki
uzupełnianiu się oferty placówek publicznych oraz niepublicznych (łącznie osiemnaście
przedszkoli i punktów przedszkolnych ma charakter niepubliczny).
Oferta włochowskich placówek jest szeroka, dzięki czemu odpowiada na potrzeby
mieszkańców. Modernizacja infrastruktury oświatowej i sportowej w dzielnicy dodatkowo
podnosi jakość nauczania, a funkcjonujące kuchnie szkolne i przedszkolne zapewniają
większości uczniom spożycie posiłku.
Oferta:

 Kompleksowość oferty świadczonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 Duży potencjał kadrowy i świadomość konieczności zapewniania kompleksowej
opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Działanie gabinetów do zajęć terapeutycznych w szkołach i przedszkolach.
 Bogata oferta zajęć dodatkowych.
Uczestnicy warsztatów podkreślali, że zarówno władze dzielnicy jak i kadra placówek
oświatowych zwracają dużą uwagę na potrzeby pedagogiczne i psychologiczne uczniów.
Potrzeby włochowskich uczniów są zaspokajane dzięki odpowiednio przeszkolonej kadrze,
specjalistycznemu sprzętowi i sprawnemu funkcjonowaniu poradni psychologicznopedagogicznej. Dodatkowym atutem jest istnienie gabinetów do zajęć terapeutycznych.
We włochowskich szkołach realizowane są również działania ze środków Unii Europejskiej,
które umożliwiają zapewnienie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
Dotychczas zrealizowano trzy projekty:
 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół
Podstawowych. Realizowany w latach 2011-2013 w Szkołach Podstawowych na
terenie dzielnicy. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia między
innymi dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi problemami w
uczeniu się, niepełnosprawnych, z przewlekłymi chorobami, mających trudności w
opanowaniu materiału.
 Mierz wysoko. Realizowany w latach 2013-2014 w Szkole Podstawowej numer 94
oraz Gimnazjum numer 113. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia
językowe, matematyczne, z technologii informacyjnych, z przedsiębiorczości,
doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 Profesjonalne szkoły. Realizowany w latach 2013-2014 w LXXXIV LO oraz LXXIII
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe
zajęcia językowe, z technologii informacyjnych, z przedsiębiorczości, doradztwa
edukacyjno – zawodowego.
Obecnie realizowane są trzy projekty w Technikum Lotniczym numer 9:
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specjalistyczne zajęcia dodatkowe, wizyty studyjne, praktyki zawodowe.
2. Z WAT nauka jest fascynująca. W ramach projektu organizowane są między innymi
dodatkowe zajęcia, konkursy matematyczne, obozy naukowe.
3. Zawodowe Mazowsze. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia, staże
w przedsiębiorstwach, doradztwo zawodowe oraz doposażenie szkoły.
Współpraca i zarządzanie:
 Dobra współpraca między placówkami publicznymi. Dużym atutem jest zawiązywanie
współpracy między szkołami w dzielnicy (również szkołami z różnych poziomów
edukacji, np. przedszkole-szkoła).
 Przychylność władz dzielnicy, dla których oświata jest jednym z priorytetów działania.
 Racjonalna organizacja pracy placówek – (w tym właściwa liczba etatów
nauczycielskich).
Zarządzanie placówkami edukacyjnymi jest uznawane przez uczestników procesu za mocną
stronę usług edukacyjnych w dzielnicy. Władze dzielnicy uznają edukację za jeden z
priorytetów swoich działań. Również zarządzanie poszczególnymi placówkami zostało
uznane za mocną stronę. Dyrektorzy placówek w sposób racjonalny decydują o liczbie etatów
w instytucjach. Dzięki temu przy porównywalnych z innymi dzielnicami nakładach
finansowych na oświatę we Włochach udało się utrzymać optymalny poziom zatrudnienia
zarówno nauczycieli, administracji i obsługi technicznej.

Wyniki:
 Wzrost efektów nauczania i wyrównywanie się dysproporcji w zakresie uzyskiwanych
wyników egzaminów zewnętrznych, który należy wspierać i utrzymywać.
Wyniki egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego) są
wyższe niż średnia dla Warszawy. Od kilku lat dzielnica notowała stały trend zwyżkowy,
w roku 2013 Włochy uplasowały się na drugim miejscu pod względem poziomu wyników
wśród warszawskich dzielnic.

SŁABE STRONY
Infrastruktura:
1. Zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba miejsc przedszkolnych w rejonie Stare Włochy
i Nowe Włochy.
2. Duże dysproporcje w obciążeniu infrastruktury:
W niektórych rejonach spada liczba uczniów, a w innych przyrost miejsc w
placówkach nie zaspokaja zapotrzebowania.
3. Baza sportowa wymagająca modernizacji i rozbudowy: brak zaplecza dla realizacji
podstawy programowej.
Mimo bogatej oferty placówek przedszkolnych w dzielnicy istnieją rejony, w których dostęp
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demograficznych obserwowanych w dzielnicy, pojawiają się obszary z malejącą liczbą
uczniów oraz tereny, gdzie mieszkańców w wieku szkolnym przybywa.
Oferta:
 Ograniczona i nie zawsze dopasowana do potrzeb oferta kulturalna i rekreacyjna dzielnicy
dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym.
 Przestarzała infrastruktura IT.
Uczestnicy spotkań zwrócili uwagę na niedopasowaną ofertę spędzania czasu po szkole do
potrzeb młodzieży ponadgimnazjalnej. Chodzi głównie o realizację pojedynczych wydarzeń,
a nie cyklicznych spotkań. Ponadto problemem większości placówek oświatowych we
Włochach jest przestarzała infrastruktura IT. Jest to bolączka, której dzielnica wychodzi
naprzeciw. W roku szkolnym 2014/2015 dwie szkoły (Szkoła Podstawowa numer 66 oraz
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku) zostały doposażone o nowoczesną infrastrukturę IT
(światłowody, infrastrukturę sieciową i e-administrację).
Wizerunek:

 Brak zainteresowania mieszkańców liceami w dzielnicy, wynikający z półperyferyjnego
położenia i utrwalonej opinii, że licea we Włochach są słabe.
Pomimo wysokich wyników egzaminów zewnętrznych na poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjum, młodzież zamieszkująca dzielnicę decyduje się na dalszą edukację w szkołach
poza terenem dzielnicy. Przyczyną tego stanu rzeczy mogą być niższe wyniki nauczania w
porównaniu do szkół śródmiejskich, peryferyjne położenie szkół, a przez to utrudniony
dojazd.
SZANSE
Oferta:
 Realizacja projektu cyfryzacji szkół i placówek w dzielnicy.
 Wykorzystanie różnorodności ośrodków wiedzy, kultury i informacji w bezpośrednim
otoczeniu (Warszawa) do uzupełnienia oferty szkolnej oraz prewencji w zakresie
zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
 Wykorzystanie potencjału wynikającego z działalności świetlic środowiskowych.
 Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzący do rozbudowy
oferty pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, kulturalnych itp. i zwiększający dostęp do
środków finansowych (konkursy dedykowane NGO).
 Wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych przez Technikum nr 9 Lotnicze do
rozwoju oferty szkolnictwa zawodowego.
Szansą dla Włoch jest rozwinięcie współpracy z podmiotami, które działają na terenie
dzielnicy

lub

w

socjoterapeutycznych

jej

okolicach.

czy instytucji

Istnienie

organizacji

kulturalnych

pozarządowych,

może ułatwić

świetlic

rozbudowę oferty

edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej dla uczniów z dzielnicy.
Współpraca i zarządzanie:
1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy oświaty.
2. Obecność w dzielnicy wielu instytucji otoczenia biznesu
finansowe, przedszkola przyzakładowe).

(np. patronaty, wsparcie

Na poprawę jakości funkcjonowania placówek z terenu dzielnicy może wpłynąć zwiększenie
współpracy z lokalną społecznością oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami
przedsiębiorstw mających swoje siedziby we Włochach.
Zaangażowanie społeczne:
1.

Zwiększenie roli wolontariatów poprzez kontynuację i intensyfikację działań

realizowanych na różnych poziomach.
2.

Wzrastające aspiracje edukacyjne mieszkańców.

Duże aspiracje mieszkańców dzielnicy z jednej strony podnoszą wymagania wobec placówek
oświatowych, ale z drugiej dają szanse na zmobilizowanie części z nich do współpracy ze
społecznościami szkolnymi. Oświata i szkolnictwo są traktowane przez mieszkańców
dzielnicy priorytetowo.
Finanse:
1.

Oferta programów miejskich i projektów unijnych.

Szansą na unowocześnienie włochowskich placówek oświatowych jest możliwość
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych (m. in. z projektów z Unii Europejskiej lub
projektów ogólnomiejskich).
ZAGROŻENIA
Finansowe:
1. Niewystarczające środki budżetowe przeznaczane na realizację zadań edukacyjnych.
2. Rosnąca liczba dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i niewystarczający poziom wiedzy rodziców o regułach
udzielania wsparcia ( zwiększona subwencja dot. tylko dzieci z orzeczeniami itp.).
3. Niekorzystne zjawiska demograficzne – kontrasty między obszarami rozwijającymi się i
„starzejącymi się”.
4. Wzrost biurokracji. Niestabilne i nieczytelne regulacje zewnętrzne (akty prawa
powszechnie obowiązującego) utrudniające skuteczne zarządzanie oświatą.
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poszczególnymi częściami dzielnicy - odległości, rozproszenie terytorialne dzielnicy,
niewystarczająca infrastruktura (drogi, ścieżki rowerowe).
6. Zagrożenie niedoborem kadry pedagogicznej do kształcenia zawodowego - starzenie się
kadry nauczycieli zawodów lotniczych.
7. Nieuregulowanie spraw własności części gruntów.

6. Główne problemy

W analizie SWOT wyraźnie widać, że pomimo odpowiedniej liczby szkół nie wszyscy
uczniowie mają łatwy dostęp do placówek. Sieć przedszkolna i szkolna nie jest zatem
rozmieszczona w racjonalny sposób: są rejony, w których brakuje miejsc w szkołach. Są
również miejsca, gdzie szkoły cierpią na niedobór uczniów.
Problemem ten jest widoczny w konkretnych placówkach. Po stronie Starych i Nowych
Włoch, władze dwóch szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej numer 66 i Szkoły
Podstawowej numer 94) i jednego gimnazjum (Gimnazjum numer 112) dostrzegają skokowy
wzrost liczby uczniów, który bez wątpienia związany jest z realizowanymi nieopodal nich,
inwestycjami budowlanymi. Natomiast na Okęciu jedna szkoła podstawowa (Szkoła
Podstawowa

numer

227)

i

jedyne

w

tej

części

gimnazjum

(Gimnazjum numer 114) borykają się ze spadkiem liczby nowych uczniów. Niestety
specyfika dzielnicy – jest przecięta torami kolejowymi i trasami wylotowymi – utrudnia
przenoszenie dzieci z jednych placówek do innych.
Władze starają się

wyjść naprzeciw temu

problemowi, przeprowadzono analizę

demograficzną dla poszczególnych obwodów placówek, która posłuży do planowania działań
w zakresie racjonalizacji sieci szkół, ponadto realizowana jest rozbudowa Szkoły
Podstawowej numer 94.
Również do włochowskich

liceów ogólnokształcących co roku zgłasza się coraz mniej

chętnych. Przyczyną takiej sytuacji jest między innymi: stosunkowo niekorzystne położenie
obu szkół. Peryferyjność wpływa na spadek ich atrakcyjności dla części uczniów, zwłaszcza
w porównaniu ze szkołami śródmiejskimi. Kolejnym problemem jest niski poziom

informatyzacji szkół i innych placówek oświatowych w dzielnicy. Posiadany przez nie
sprzęt jest zwykle przestarzały, a dostęp do szerokopasmowego Internetu nie jest regułą.
Problemem we włochowskiej oświacie jest również brak zaangażowania i komunikacji
między mieszkańcami a przedstawicielami instytucji oświatowych.

Jest to złożony

problem, na który składa się brak odpowiedniego i przejrzystego kontaktu między
mieszkańcami i władzą, a także niskie zaangażowanie rodziców dzieci w życie instytucji
edukacyjnych w dzielnicy.
Problem współpracy między władzami lokalnymi – placówkami - mieszkańcami:


niewystarczająca komunikacja między mieszkańcami a urzędnikami. Wyniki badań
dotyczące jakości życia mieszkańców dzielnicy wskazują, że 60% ankietowanych
pozytywnie ocenia sposób informowania mieszkańców przez urząd dzielnicy. Jednak
dla
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niewystarczający (z punktu widzenia rodziców) sposób przedstawiania informacji o
oświacie w dzielnicy;



brak zaangażowania rodziców w funkcjonowanie placówek.

Wyzwaniem, które stawiają przed sobą władze dzielnicy jest też utrzymanie tendencji
wzrostowej w uzyskiwanych wynikach nauczania, w celu zapewniania wysokiej jakości
kształcenia we włochowskich szkołach podstawowych i gimnazjach.

7. Wizja i misja usług edukacyjnych w dzielnicy Włochy
Szkoły we Włochach powinny być nowoczesne zarówno w rozumieniu kulturowym (otwarte,
tolerancyjne, wielokulturowe), jak i technologicznym (skomputeryzowane, cyfrowe
oraz przestronne i dobrze wyposażone). Nastawione na indywidualne potrzeby i oczekiwania
uczniów, pozostawiające im wybór i możliwość rozwijania swoich talentów. Mają nie tylko
przekazywać wiedzę, ale także rozwijać kompetencje niezbędne do praktycznego
funkcjonowania we współczesnym świecie. W szczególności powinny kształtować
umiejętności współpracy i zespołowego rozwiązywania problemów. Ważnym zadaniem
stojącym przed placówkami oświatowymi jest kształtowanie kompetencji kulturowych i
rozbudzanie zainteresowania w tej sferze, a także wpajanie ducha przedsiębiorczości.

Placówki w dzielnicy mają również na uwadze dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny swoich
uczniów. Kształtując postawy młodych obywateli szkoły powinny być jednocześnie
wymagające i przyjazne, umiejętnie odwołując się do różnych wartości i łącząc tradycję z
nowoczesnością. Środowisko szkolne musi dawać uczniom poczucie bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa psychicznego.
Misja jest zwięzłym ujęciem najważniejszych założeń wizji. Spotkanie warsztatowe z
przedstawicielami różnych środowisk dzielnicy dały możliwość skonkretyzowania wizji
rozwoju edukacji: Włochy – nowoczesny lider edukacji i wychowania poprzez wartości.

8. Cele strategiczne

Cel 1 Racjonalizacja sieci szkół i przedszkoli
Cele szczegółowe:


1.1 Zdiagnozowanie skali potrzeb infrastrukturalnych w poszczególnych obszarach
dzielnicy;



1.2 Dostosowanie istniejącej infrastruktury do zdiagnozowanych potrzeb.

Włochy są dzielnicą o nierównym rozmieszczenie infrastruktury szkolnej. W części dzielnicy
budowane są nowe osiedla, których konsekwencją jest wzrost liczby mieszkańców w wieku
szkolnym, inne obszary borykają się z problemem zbyt małej liczby uczniów w roczniku.
Konieczna jest zatem racjonalizacja sieci szkół i przedszkoli. Przeprowadzona przez Urząd
Dzielnicy analiza pozwoli na precyzyjne opisanie potrzeb i możliwości każdego rejonu w
dzielnicy.
[Cel ten odpowiada celowi strategicznemu PRE: Modernizacja i cyfryzacja warszawskiej
szkoły. Cel 3.2.3 Modyfikacja sieci szkolnej i dostępu do placówek uwzględniająca sytuację
demograficzną]
Cel 2 Przeprowadzenie programu kompleksowej informatyzacji szkół i innych placówek
oświatowych.
Cele szczegółowe:

2.1 Dokładne określenie potrzeb placówek w tym zakresie;
2.2 Opracowanie dzielnicowego programu informatyzacji i zakup sprzętu;
2.3 Budowa sieci zgodnej z nowoczesną technologią IT oraz wymogami GIODO;
2.4 Wzrost kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania nowych
technologii do pracy;
2.5 Rozwijanie wśród uczniów kultury informatycznej.
Program informatyzacji placówek z terenu dzielnicy nie zakłada jedynie wymiany sprzętu
komputerowego. Jest to kompleksowe działanie, ma na celu przeprowadzenie odpowiedniej
diagnozy potrzeb placówek w tym zakresie, aby w dalszej kolejności unowocześnić
infrastrukturę sieciową i programową. W ramach informatyzacji szkół należy również
rozwijać kompetencje nauczycieli i całej kadry pedagogicznej, aby nowe technologie były jak
najpełniej wykorzystywane w nauczaniu. Dodatkowym elementem programu ma być również
pokazywanie i zachęcanie dzieci i młodzieży do pracy zgodnie z ramami

kultury

informatycznej.
[Cel ten odpowiada celowi strategicznemu PRE: Modernizacja i cyfryzacja warszawskiej
szkoły. Modernizowanie infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego szkół. Cel 3.2.2:
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce oraz zarządzaniu
szkołą i oświatą].
Cel 3 Aktywizacja mieszkańców dzielnicy w działanie na rzecz usług edukacyjnych.
Cele szczegółowe:
3.1 Większa przejrzystość i dostęp do informacji o ofercie edukacyjnej;
3.2 Zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie placówek oświatowych.
Zarówno lokalne władze, przedstawiciele placówek jak i sami mieszkańcy widzą potrzebę
większego włączenia się w działania na rzecz usług edukacyjnych. Z jednej strony celem
powinna być kompleksowa i powszechnie dostępna informacja o ofercie edukacyjnej, gdyż
tylko osoby poinformowane mają możliwość zaangażowania się w działania. Jest to ważne,
żeby przekazywane informacje były przejrzyste i publikowane w kilku miejscach. Istotne, ze

względu na rozwój dziecka, jest zwiększenie zaangażowania rodziców w codzienne działania
placówek.
[Cel ten odpowiada celom PRE. Cel główny 2.1: Wzmacnianie roli nauczyciela w kreowaniu
kapitału ludzkiego i społecznego (KLS). Cel 3.1.1: Rozwój samorządności uczniowskiej i
rodzicielskiej w szkołach, dzielnicach i mieście. Cel 3.1.2: Budowanie powiązań szkół z
otoczeniem ].
Cel główny: 4 Utrzymanie wysokiej jakości kształcenia
Cele szczegółowe:
4.1 Rozwinięcie idei long life learning;
4.2 Rozwijanie umiejętności i możliwości dzieci już od przedszkola;
4.3 Rozwijanie kwalifikacji kadry pedagogicznej;
4.4 Stworzenie dodatkowego systemu oceny jakości placówek (uwzględniającego więcej
zmiennych niż egzaminy zewnętrzne);
4.5 Lepsza promocja wiedzy o obecnym, wysokim poziomie nauczania we włochowskich
szkołach wśród rodziców;
Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych są – oczywiście nie jedynym - świadectwem
dobrej jakości nauczania. Ważne jest, aby utrzymać ten pozytywny stan. Wymaga to jednak
ciągłego rozwoju kwalifikacji kadry, jak i umiejętności dzieci. Wyjściem naprzeciw tej
potrzebie może być, między innymi, promocja wśród rodziców wiedzy o wysokim poziomie
nauczania w szkołach, tak aby uczynić z jakości szkół włochowskich wartość ważną dla całej
społeczności. Ponieważ wyniki egzaminu to nie wszystko, włochowskie szkoły we
współpracy ze sobą i wydziałem oświaty, mogą wypracować spójny system oceny jakości
placówek, który pozwalałby na wczesne definiowanie szans i zagrożeń dla jakości szkoły i
nauczania uwzględniając inne niż tylko związane z wynikami egzaminów i sprawdzianów
mierniki jakości. Rozwój idei long-life learning to nie tylko zwrócenie uwagi na pomijany
często wymiar funkcjonowania systemu oświatowego (formalne i nieformalne kształcenie
dorosłych) ale także element podnoszenia kompetencji mieszkańców, co pośrednio
przyczynia się do poprawy klimatu dla uczynienia z jakości dzielnicowej oświaty ważnej
wartości dla całej lokalnej społeczności.

[ Cel ten odpowiada celom PRE. Cel główny 1.1: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i
wychowania. Cel 1.1.5: Podnoszenie jakości edukacji najmłodszych dzieci, Cel 1.1.6:
Zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego, zdolności i talentów uczniów ale także 4.2:
Zwiększenie roli edukacji pozaszkolnej ].

9. Program operacyjny

Cel strategiczny
1. Racjonalizacja sieci

Działania

Cele operacyjne
1.1.

szkół i przedszkoli

Zdiagnozowanie skali
potrzeb

analiz

demograficznych dla dzielnicy;

infrastrukturalnych w
poszczególnych obszarach
dzielnicy;
1.2.

1.1.1.Przeprowadzenie

Dostosowanie

1.2.1.Opracowanie

wariantów

rozwiązań;
1.2.2. Konsultacje społeczne;

istniejącej infrastruktury

1.2.3. Wybór rozwiązań możliwych do

do zdiagnozowanych

realizacji.

potrzeb.
 Stworzenie

Dokładne określenie

2.1.

2.1.1.

Przeprowadzenie

badania

–

programu

potrzeb placówek w tym

diagnozy potrzeb i zasobów placówek z

kompleksowej

zakresie;

dzielnicy.

informatyzacji
szkół i innych

2.2.

Opracowanie
dzielnicowego programu

placówek

informatyzacji.

oświatowych
2.3.

Budowa sieci zgodnej
z nowoczesną technologią
IT

oraz

wymogami

GIODO;

2.2.1. Pozyskanie zewnętrznych źródeł
finansowania.
2.2.2. Zapewnienie dostępu do szybkiego
internetu.
2.2.3.

Zakup

przez

placówki

nowoczesnego sprzętu.
2.3.1. Zapewnienie sprawnej obsługi

2.4.

Wzrost kompetencji
kadry pedagogicznej w
zakresie

wykorzystania

nowych technologii do

technicznej i konserwacji.
2.4.1. Przeprowadzenie szkoleń i kursów
dla kadry pedagogicznej.

pracy;

2.5.1. Opracowanie scenariusza lekcji

Rozwijanie

2.5.

uczniów

wśród
kultury

informatycznej.
3. Aktywizacja

3.1.

mieszkańców
dzielnicy

w

działanie

na

rzecz

3.2.

usług

Większa przejrzystość

będą

zagadnienia

kultury

informatycznej.

3.1.1. Stworzenie internetowej platformy

i dostęp do informacji o

wymiany informacji, w której aktywni

ofercie edukacyjnej;

będą

Zaangażowanie

rodzice,

urzędnicy,

instytucje

oświatowe i kulturalne.

rodziców w
funkcjonowanie placówek

edukacyjnych.

oraz zajęć dodatkowych, które dotyczyć

oświatowych.

3.1.2. Rozbudowana promocja strony
www wśród mieszkańców dzielnicy.
3.2.1. Rozwinięcie międzysektorowej
współpracy, w którą zaangażowani są
również mieszkańcy.
3.2.2.

Rozwinięcie

klasowych

i

znaczenia

rad

trojek

rodziców

w

kształtowaniu życia szkolnego.
3.2.3. Współorganizowanie z rodzicami
wydarzeń w placówkach oświatowych.
3.2.4. Organizowanie przez placówki
wydarzeń, które przyciągną i zintegrują
lokalną społeczność.
4. Utrzymanie wysokiej

4.1.

jakości kształcenia

Realizowanie

idei 4.1.1.

4.2.1. Wdrażanie nowych programów dla

Rozwijanie

umiejętności i możliwości dzieci
dzieci już od przedszkola;
4.3.

w

kadry

wieku

przedszkolnym

i

szkolnym oraz – w miarę możliwości warsztatów

Rozwijanie
kwalifikacji

zajęć

edukacyjnych dla dorosłych.

life-long learning;
4.2.

Organizowanie

dotyczących

dla

dzieci

i

rodziców

„skutecznych

technik

uczenia się”

pedagogicznej;
4.4.

4.3.1. Kształcenie kadry z nowych metod

Stworzenie
dodatkowego

systemu i filozofii pracy z dziećmi.

oceny jakości placówek
(uwzględniającego więcej
zmiennych niż egzaminy
zewnętrzne);
4.5.
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wiedzy
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o

obecnym,
poziomie

włochowskich

szkół wśród rodziców.

4.4.1. Diagnoza dotychczasowych metod
ewaluacji

stosowanych

przez

włochowskie szkoły
4.4.2

Wspólne,

nauczycieli

i

tzn.

z

udziałem

dyrektorów

placówek,

wypracowanie nowych narzędzi oceny
jakości (spełniających zarazem wymogi
wynikające z Rozporządzenia MEN
z

7 października 2009r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego).
4.5.1.

Regularne

informacji

na

przekazywanie
temat

wyników

włochowskich szkół rodzicom (np.: w
trakcie zebrań w szkołach) ale także
wykorzystanie
informowania

innych

sposobów

