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Publikacj´ „Inwestujmy w ma∏e dzieci – gminne strategie edukacji” kierujemy do osób,
które majà najwi´kszy wp∏yw na tworzenie dobrego Êrodowiska rozwojowo-edukacyjnego
dla dzieci – do przedstawicieli samorzàdów lokalnych i organizacji samorzàdowych,
rodziców i nauczycieli.
W 2006 r. w ramach programu „Dla Dzieci” realizowanego przez Fundacj´ Komeƒskiego
we wspó∏pracy z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci przygotowaliÊmy modu∏
szkoleniowy, którego zadaniem by∏a pomoc gminom wiejskim w wypracowaniu
d∏ugofalowych strategii edukacji elementarnej. Zale˝a∏o nam na w∏àczeniu w gminne
dzia∏ania edukacyjne tak˝e dzieci najm∏odszych, których nie obejmuje obowiàzek szkolny.
W dwóch edycjach programu „Dla Dzieci” 23 gminy opracowa∏y strategie. Wkrótce
– idàc za potrzebami kolejnych gmin – rozszerzyliÊmy strategie na wszystkie szczeble
gminnej edukacji, wypracowaliÊmy te˝ modu∏ pomagajàcy gminom w tworzeniu strategii
wyrównujàcych szanse edukacyjne, które równie˝ obejmujà najm∏odszych obywateli.
Do wrzeÊnia 2009 r. w 39 gminach powsta∏y takie strategie.
W pracy nad strategià wykorzystujemy metod´ partycypacyjnà, która zak∏ada, ˝e w procesie
tworzenia strategii uczestniczà przedstawiciele spo∏ecznoÊci lokalnej – w∏adz samorzàdowych,
instytucji gminnych, przedszkoli, szkó∏, organizacji pozarzàdowych, a tak˝e lokalni
przedsi´biorcy i rodzice. Dzi´ki temu zaplanowane w strategii dzia∏ania mogà lepiej spe∏niaç
oczekiwania dzieci, m∏odzie˝y i ich rodziców, trafniej odpowiadaç na realne potrzeby.
Zaproponowana przez nas procedura tworzenia strategii umo˝liwia osobom, które nigdy
wczeÊniej nie uczestniczy∏y w takich przedsi´wzi´ciach, stworzenie dokumentu, który
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wst´p
ma moc uchwa∏y, i monitorowanie jego wdra˝ania. Jest to istotny krok w budowaniu
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego na poziomie gminy.
W publikacji pokazujemy, jak wa˝nà rol´ w wyrównywaniu szans edukacyjnych
i podnoszeniu jakoÊci edukacji na terenach wiejskich mogà pe∏niç gminne strategie
edukacyjne. Opisujemy krok po kroku model tworzenia strategii, korzyÊci i doÊwiadczenia
gmin, które uczestniczy∏y w tym procesie, a tak˝e mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków
na wdra˝anie zaplanowanych w strategii dzia∏aƒ.
Zach´camy tak˝e do zapoznania si´ z naszà publikacjà „Inwestujmy w ma∏e dzieci – dobre
praktyki organizacji pozarzàdowych”, pokazujàcà jak ró˝norodne dzia∏ania dla ma∏ych
dzieci mogà byç realizowane przez organizacje pozarzàdowe w gminach.
Obie publikacje znajdujà si´ tak˝e na stronach: www.frd.org.pl w zak∏adce Publikacje oraz
www.dladzieci.org.pl w zak∏adce Dobre praktyki.
Serdecznie zach´camy do inwestowania w rozwój i edukacj´ najm∏odszych obywateli!

Teresa Ogrodziƒska
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Dlaczego warto inwestowaç
w edukacj´ ma∏ych dzieci
< Wczesne doÊwiadczenia dzieci majà d∏ugofalowy i formujàcy wp∏yw na rozwój mózgu,
umiej´tnoÊci i zachowaƒ cz∏owieka.
Okresem krytycznym jest czas mi´dzy urodzeniem a 5–6 rokiem ˝ycia, czyli przed rozpocz´ciem
formalnej nauki. Wtedy w∏aÊnie najdynamiczniej rozwijajà si´ umiej´tnoÊci j´zykowe, matematyczne,
spo∏eczno-emocjonalne, buduje si´ poczucie w∏asnej wartoÊci i ciekawoÊç Êwiata – fundamenty
nieodzowne do osiàgni´cia sukcesu w ˝yciu.
< Wspieranie edukacji ma∏ych dzieci to najlepsza inwestycja.
Stopa zwrotu z inwestowania w rozwój ma∏ych dzieci jest bardzo wysoka. Jak dowodzi laureat
ekonomicznej Nagrody Nobla James Hackmann, inwestowanie w rozwój i edukacj´ dzieci do 6 roku
˝ycia, daje zwrot w wysokoÊci co najmniej czterokrotnej. Stopa zwrotu inwestycji maleje bardzo
znaczàco w miar´ wzrastania dzieci. Inwestowanie w przygotowanie zawodowe jest ju˝ nieop∏acalne
z ekonomicznego punktu widzenia.
< Dobre Êrodowisko rozwojowo-edukacyjne dla ma∏ych dzieci umo˝liwia dobrà wspó∏prac´
z rodzicami.
Wsparcie rodziców w wychowywaniu ma∏ych dzieci to najlepsza proﬁlaktyka. Pozwala wczeÊnie
wykrywaç i eliminowaç deﬁcyty i prowadziç – wspólnie z rodzicami – efektywne dzia∏ania wspierajàce
prawid∏owy rozwój dzieci.

01.08

< Wczesne doÊwiadczenia edukacyjne najefektywniej pomagajà wyrównywaç szanse ˝yciowe
dzieci.
Wczesne dzieciƒstwo jest pierwszym i zasadniczym etapem tworzenia si´ nierównoÊci
edukacyjnych poniewa˝ w tym okresie mo˝liwoÊci rozwojowe dzieci sà najwi´ksze i najsilniejszy
jest wp∏yw Êrodowiska, w którym sà wychowywane. Pozytywne zmiany relacji wychowawczych
w rodzinach i wsparcie specjalistyczne dla dzieci poni˝ej 5 roku ˝ycia mo˝e prze∏amaç schemat
spo∏ecznego dziedziczenia biedy i problemów spo∏ecznych.
Dlatego dost´p do jakoÊciowej edukacji jest szczególnie wa˝ny dla dzieci wychowujàcych si´
w Êrodowiskach zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie.
< Umiej´tnoÊci, które ma∏e dzieci wyniosà z ró˝norodnych zaj´ç edukacyjnych i przedszkola,
zaprocentujà w szkole – dzieci ∏atwiej zaadaptujà si´ w nowym Êrodowisku, nie b´d´ mia∏y
trudnoÊci w nawiàzywaniu kontaktów z rówieÊnikami, ch´tnie podejmà wyzwania edukacyjne.

Na edukacji ma∏ych dzieci korzystajà:
< dzieci – daje im ona szans´ lepszego startu w ˝yciu;
< rodzice – ich dziecko otrzyma takie mo˝liwoÊci rozwoju, których cz´sto sami nie mogà mu zapewniç;
< nauczyciele – upowszechnianie edukacji przedszkolnej pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy;
< szko∏a – im wy˝sza jakoÊç wychowania przedszkolnego, tym lepsze efekty uzyskuje szko∏a;
< samorzàd terytorialny – wczesna edukacja to niezb´dna inwestycja w rozwój zasobów ludzkich gminy.
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Dlaczego warto opracowywaç
gminne strategie edukacji?
ZapytaliÊmy przedstawicieli gmin, którym konsultanci Fundacji Komeƒskiego pomagali
w wypracowaniu strategii edukacyjnych, o korzyÊci p∏ynàce z posiadania takiego dokumentu.
Poni˝ej przytaczamy najcz´Êciej pojawiajàce si´ argumenty:
< Stworzenie dokumentu planistycznego, z którym uto˝samiajà si´ mieszkaƒcy gminy i którego
realizacja jest osiàgalna.
< Mo˝liwoÊç odwo∏ywania si´ do zapisów strategii przy aplikowaniu o Êrodki zewn´trzne – strategia
uwiarygodnia potrzeby gminy, daje gwarancj´ kontynuacji dzia∏aƒ zawartych w projektach.
< Pomoc w uspo∏ecznianiu edukacji – wzrost poczucia wp∏ywu osób i grup na to, co si´ dzieje w gminie;
mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ osób, które dotàd nie uczestniczy∏y w dyskusjach gminnych.
< Mo˝liwoÊç analizy problemów i okreÊlenie ich hierarchii oraz kolejnoÊci rozwiàzywania. Wiele
kluczowych problemów jest odsuwanych, cz´sto nie sà nazywane, aby nie naruszaç interesów silnych
grup spo∏ecznych i zawodowych. Proces wypracowywania strategii pozwala na rozpocz´cie dyskusji
w gminach nad siecià placówek, kwestiami ﬁnansowania gminnej oÊwiaty itp.
< Lepsze rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i ich rodziców.
< OkreÊlenie barier w rozwoju gminnej edukacji: mentalnoÊciowych, transportowych, ﬁnansowych,
organizacyjnych i innych.
< Wprowadzenie nowych form edukacyjnych – na przyk∏ad oÊrodków przedszkolnych czy grup
zabawowych.
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< Uaktywnienie lokalnych organizacji pozarzàdowych.
< Ujawnienie si´ na forum gminy aktywnych grup z poszczególnych miejscowoÊci po∏o˝onych z dala
od centrum gminy.
< Ukonstytuowanie si´ zespo∏u mieszkaƒców zainteresowanych podejmowaniem dzia∏aƒ na rzecz
dzieci – wzrost aktywnoÊci spo∏ecznej rodziców i innych mieszkaƒców gminy.
< UÊwiadomienie mieszkaƒcom gminy potrzeb edukacyjnych ma∏ych dzieci.
< Zracjonalizowanie wydatków gminy na cele oÊwiatowe.
< Stworzenie wizerunku gminy przyjaznej zarówno dzieciom, jak i doros∏ym mieszkaƒcom.
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Marzena ¸otys

Metodologia tworzenia
gminnej strategii edukacji
1. Za∏o˝enia
1.1. Partycypacja obywatelska
W procesie tworzenia gminnej strategii edukacji rekomendujemy wykorzystanie metody partycypacyjnej. Istotnym elementem tej metody jest to, ˝e sami odbiorcy us∏ug edukacyjnych,
w tym dzieci i m∏odzie˝, uczestniczà w procesie jej konstruowania. Metoda partycypacyjna pozwala wi´c na zwi´kszenie
aktywnego udzia∏u mieszkaƒców w procesie budowania lokalnej polityki edukacyjnej. Dzi´ki temu zaplanowane w strategii dzia∏ania mogà lepiej spe∏niaç oczekiwania i preferencje
mieszkaƒców, w tym dzieci, m∏odzie˝y i ich rodziców, trafniej
odpowiadaç na ich realne potrzeby.
Model partycypacyjny pozwala w d∏u˝szej perspektywie
tak˝e na wi´ksze zaanga˝owanie w realizacj´ zaplanowanych w strategii dzia∏aƒ ró˝nych grup mieszkaƒców poprzez
popraw´ przep∏ywu komunikacji mi´dzy instytucjami i organizacjami zajmujàcymi si´ edukacjà. Im szersza akceptacja
przyj´tych rozwiàzaƒ w strategii, tym wi´ksze szanse na poczucie odpowiedzialnoÊci za w∏aÊciwà realizacj´ zaplanowanych
przedsi´wzi´ç.
Uspo∏ecznienie przygotowania gminnej strategii edukacji jest
wyzwaniem dla partnerów po obu stronach: przedstawicieli samorzàdu i mieszkaƒców gminy. Poziom zaanga˝owania
mieszkaƒców w proces przygotowania strategii powinien
uwzgl´dniaç specyﬁczne uwarunkowania ˝ycia spo∏ecznego
w gminie. Mo˝emy go zaplanowaç, odnoszàc si´ do tzw. drabiny partycypacji.
Poziom I
Na najni˝szym poziomie stosowane jest proste przekazanie
mieszkaƒcom informacji o zamierzeniach w∏adz zwiàzanych
zopracowaniem strategii edukacji w gminie. Spo∏ecznoÊç
„otrzymuje” jedynie wiedz´ dotyczàcà zaplanowanych w strategii celów dla gminnej edukacji.

Poziom II
Na tym poziomie mieszkaƒcy w ramach konsultacji spo∏ecznych
sà zapoznawani ze wszystkimi kluczowymi zapisami strategii,
uzasadniajàcymi przyj´te cele oraz zaplanowane sposoby ich
realizacji.
Poziom III
Zainteresowani przedstawiciele spo∏ecznoÊci opiniujà przedstawiane im zapisy strategii (zg∏aszanie obaw, wàtpliwoÊci, korygowanie propozycji zawartych we wst´pnym projekcie strategii).
Poziom IV
Najwy˝sze poziomy „drabiny partycypacji” to uczestnictwo
przedstawicieli mieszkaƒców w procesie warsztatowym, gdzie
odbywa si´ wymiana poglàdów, wp∏ywajàca bezpoÊrednio
na ostateczny kszta∏t strategii oraz uczestnictwo w procesie
uchwalania strategii przez Rad´ Gminy.
Rekomendowane przez nas formy partycypacji mieszkaƒców
w tworzeniu strategii rozwoju gminnej edukacji to:
• dostarczanie informacji dotyczàcych sytuacji edukacyjnej
w gminie (np. przekazywanie informacji przez szko∏y, przedszkola, organizacje pozarzàdowe, grupy nieformalne itp.),
• uczestniczenie mieszkaƒców w spotkaniach lokalnych (zebraniach so∏eckich, wywiadówkach w szko∏ach itp.), podczas
których przekazywane sà informacje o zamierzeniach w∏adz
i mo˝liwoÊciach w∏àczenia si´ w przygotowanie gminnej
strategii edukacyjnej,
• dzielenie si´ opiniami (np. wype∏nianie ankiet diagnozujàcych
sytuacj´ edukacyjnà w gminie, opiniowanie przedstawianych
mieszkaƒcom zapisów strategii),
• udzia∏ przedstawicieli mieszkaƒców w spotkaniach warsztatowych, na których wypracowywane sà zapisy strategii.
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1.2. Gminny koordynator ds. strategii edukacji
Metoda partycypacyjna tworzenia strategii precyzyjnie
formu∏uje pewien ciàg dzia∏aƒ. Gminy, które podj´∏y decyzj´
o rozpocz´ciu cyklu spotkaƒ warsztatowych dla spo∏ecznoÊci
lokalnej, muszà si´ odpowiednio do tego przygotowaç. Ta
wst´pna faza dzia∏aƒ jest szalenie istotna dla ca∏ego procesu.
Proces zaczyna si´ od powo∏ania przez gmin´ koordynatora ds.
strategii edukacyjnej. Jego rolà jest zorganizowanie grupy roboczej ds. opracowania strategii. Ta z kolei u∏atwi przeprowadzenie konsultacji z mieszkaƒcami gminy na temat istniejàcych
potrzeb, zagro˝eƒ i mo˝liwoÊci w obszarze edukacji.

Z doÊwiadczeƒ Haliny
Wankowskiej Marczak
– konsultantki gminnych
strategii edukacyjnych

Zadania gminnego koordynatora:
• Wyszukanie liderów spo∏ecznoÊci w instytucjach, organizacjach i Êrodowiskach, zapoznanie ich z ideà modelu partycypacyjnego, rozpoznanie stanu ich wiedzy na temat problemów edukacji, pozyskanie ich do wspó∏pracy jako „ekspertów
terenowych” w ramach poszczególnych zagadnieƒ.
• OkreÊlenie zasad, na jakich przedstawiciele instytucji, organizacji i Êrodowisk lokalnych b´dà uczestniczyç w planowanych dzia∏aniach. Zak∏ada si´, ˝e deklaracja uczestnictwa
nak∏ada wymóg regularnej obecnoÊci na spotkaniach i pracy
koncepcyjnej mi´dzy nimi.

Zainicjowanie i przeprowadzenie procesu powstania gminnej strategii zale˝y od przebiegu etapu przygotowawczego. Z doÊwiadczeƒ wynika, ze niedopatrzenia i b∏´dy na tym etapie sà póêniej praktycznie nie
do naprawienia. Za kluczowe nale˝y uznaç:
• Wybór osoby odpowiedzialnej za organizacj´ i koordynacj´ dzia∏aƒ na rzecz budowania gminnej strategii. Powinna to byç osoba dostrzegajàca ca∏à struktur´ spo∏ecznà gminy i majàca prze∏o˝enie na ró˝ne
Êrodowiska, delegowana i majàca poparcie w∏adzy gminnej, umiejàca bezkonfliktowo wspó∏pracowaç
z lokalnymi liderami, szanujàca ludzi, precyzyjna i gotowa do wspó∏pracy z konsultantem.
• Wspólne przeanalizowanie ca∏ej „mapy drogowej” pracy nad gminnà strategià przez konsultanta i koordynatora gminnego, bie˝àcy kontakt e-mailowy.
• Promocj´ pomys∏u na debat´ gminnà o edukacji w jak najszerszych kr´gach; najskuteczniejsze sà zebrania wiejskie, wywiadówki, rady, spotkania so∏eckie, og∏oszenia, aktualnoÊci w BIP-ie, bezpoÊrednie
kontakty z liderami.
• Ustalenie listy osób, które zostanà zaproszone na spotkanie warsztatowe; mo˝na przyjàç, ˝e na spotkaniu b´dzie mog∏a byç po∏owa zaproszonych.
• TreÊç zaproszenia, która musi zawieraç pe∏nà informacj´ o celu, przebiegu i formie uczestnictwa
w warsztatach; wskazany jest kontakt bezpoÊredni, np. telefoniczny; musi si´ znaleêç adnotacja o sposobie potwierdzania udzia∏u.
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• Ustalenie, kto i w jaki sposób (ze strony gminy, projektu)
mo˝e udzielaç wsparcia merytorycznego i logistycznego,
zwiàzanego z organizacjà spotkaƒ.
• Zobowiàzanie uczestników do stworzenia systemu obiegu informacji i pozyskiwania danych istotnych dla budowy strategii.
1.3. Grupa robocza
Rekrutacjà na spotkania warsztatowe powinny byç obj´te nie tylko instytucje i organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ edukacjà,
lecz tak˝e wczeÊniej zidentyﬁkowane grupy samopomocowe,
sàsiedzkie i nieformalne. Gminna strategia edukacji powinna po-

Z doÊwiadczeƒ
Beaty Paw∏owicz
– konsultantki gminnych
strategii edukacyjnych

wstawaç w wyniku dyskusji ró˝nych Êrodowisk, z uwzgl´dnieniem
przedstawicieli instytucji samorzàdowych, koÊcielnych, szkó∏,
oÊrodków zdrowia, organizacji pozarzàdowych, spo∏ecznych
oraz samych mieszkaƒców, w tym dzieci, m∏odzie˝y i ich rodziców. Wa˝ny b´dzie udzia∏ w tych dzia∏aniach tak˝e przedstawicieli
osób starszych, niepe∏nosprawnych i innych grup z utrudnionym
dost´pem do us∏ug edukacyjnych. Sugerowany rozk∏ad uczestników w grupie roboczej ds. wypracowania strategii edukacyjnej to:
• 40% reprezentantów instytucji dzia∏ajàcych na terenie gminy,
• 40% reprezentantów organizacji spo∏ecznych,
• 20% odbiorców szeroko rozumianej gminnej edukacji.
Ze wzgl´dów organizacyjnych grupa nie powinna jednak przekraczaç 20 osób.

W moim przekonaniu podstawowym warunkiem stworzenia dobrej strategii jest zaanga˝owanie zespo∏u
liczàcego oko∏o 20 osób, w sk∏ad którego wchodzà: gminni urz´dnicy oÊwiatowi, radni, przedstawiciel
Komisji Alkoholowej, przedstawiciel Policji, dyrektorzy instytucji dzia∏ajàcych na terenie gminy (biblioteki, GOK, GOPS itp.), dyrektorzy wszystkich przedszkoli, szkó∏ podstawowych, gimnazjów, pedagodzy
szkolni, przedstawiciele rad rodziców, przedstawiciele organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz
dzieci i m∏odzie˝y, liderzy lokalni i inne wa˝ne osoby, np. przedsi´biorcy lokalni, ksiàdz. Tak zró˝nicowany
zespó∏ umo˝liwia: spojrzenie na edukacj´ z ró˝nych perspektyw, zwrócenie uwagi jak najwi´kszej grupy
mieszkaƒców na znaczenie edukacji elementarnej, zaktywizowanie ró˝nych Êrodowisk na rzecz edukacji.
Nie nale˝y baç si´ zapraszania du˝ej liczby osób: cz´Êç z nich po prostu nie przyjdzie, a doÊwiadczony
konsultant Fundacji Komeƒskiego poradzi sobie z du˝à grupà i jakoÊç strategii b´dzie lepsza ni˝ wtedy, gdy
pracuje nad nià 10 osób. Wa˝ne, aby w poszczególnych dniach spotkaƒ warsztatowych uczestniczy∏y te
same osoby, gdy˝ proces tworzenia strategii wymaga spójnoÊci myÊlenia i ca∏oÊciowego postrzegania, co
jest niemo˝liwe przy cz´Êciowym udziale.
Nale˝y uprzedziç uczestników spotkaƒ o czasie trwania zaj´ç. Czasami gminni koordynatorzy obawiajà
si´ zniech´cenia uczestników i nie mówià im, ˝e spotkania trwajà pe∏ne dwa dni. Efekt jest taki, ˝e zaskoczeni uczestnicy okazujà swoje poirytowanie i tak opuszczajà spotkanie wczeÊniej lub domagajà si´
skrócenia zaj´ç.

03.16

1.4. Spotkania warsztatowe

1.5. Konsultant zewn´trzny

Grupa robocza pracuje podczas cyklu 2 dwudniowych spotkaƒ
warsztatowych.

Dobrze jest, jeÊli z gminà mo˝e wspó∏pracowaç konsultant
zewn´trzny, który moderuje spotkania warsztatowe. Efektem
spotkaƒ warsztatowych jest mi´dzy innymi wypracowanie
programów realizacji zaplanowanych celów strategicznych.
W tym kontekÊcie wa˝ne sà pomoc konsultanta w wyszukiwaniu êróde∏ ﬁnansowania, doradztwo dotyczàce metod mobilizowania lokalnej spo∏ecznoÊci do w∏àczenia si´ w proces konsultacji spo∏ecznych, wsparcie przy opracowaniu ostatecznej
wersji dokumentu strategii.

Rezultaty spotkaƒ warsztatowych to:
• przeprowadzenie analizy istniejàcych zasobów oraz problemów w obszarze edukacji na podstawie zgromadzonych
informacji o sytuacji edukacyjnej gminy,
• wypracowanie wizji docelowej gminnej edukacji,
• wypracowanie celów strategicznych oraz ramowych programów ich realizacji,
• organizowanie konsultacji spo∏ecznych dotyczàcych wypracowywanych zapisów strategii,
• przygotowanie projektu dokumentu gminnej strategii edukacji pod obrady Rady Gminy.

Dlaczego zespo∏owe
wypracowywanie
strategii jest tak wa˝ne?

Cytaty zebra∏a konsultantka
Beata Paw∏owicz

Fundacja Komeƒskiego – w ramach programu Dla Dzieci
– przygotowa∏a grup´ profesjonalnych konsultantów pomagajàcych zespo∏om gminnym w przygotowaniu strategii.
DoÊwiadczenia Fundacji pokazujà, ˝e udzia∏ konsultanta bardzo
usprawnia proces przygotowania strategii. Gminy zainteresowane takà pomocà prosimy o kontakt: frd@frd.org.pl.

Mówià uczestnicy:
• Daje mo˝liwoÊç spotkania si´ w nowej grupie – „Jak dobrze, ˝e mogliÊmy si´ spotkaç”.
• Podnosi poziom ÊwiadomoÊci w zakresie znaczenia wczesnej edukacji – „Powinnam to wiedzieç ju˝
w dniu urodzenia naszego dziecka”.
• Tworzy p∏aszczyzn´ dyskusji i wspó∏pracy – „My nigdy o tym nie rozmawialiÊmy”, „Nie wiedzia∏em,
˝e Wy to robicie w naszej gminie”, „My te˝ moglibyÊmy si´ tym zajàç”.
• Buduje pozytywne relacje mi´dzy ludêmi zainteresowanymi edukacjà – „My ju˝ to robiliÊmy, mo˝emy
Wam pomóc”.
• Integruje spo∏ecznoÊç lokalnà – „Wszyscy musimy si´ tym zajàç”.
• Wy∏ania liderów spo∏ecznych – „W naszej wsi ja skrzykn´ ludzi”.
• Praca zespo∏owa podnosi efektywnoÊç – „Nie sàdzi∏am, ˝e mamy a˝ tyle pomys∏ów”.
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2. Etapy pracy nad gminnà strategià edukacji
Etap I

Zgromadzenie informacji

Etap II

Analiza sytuacji w gminie

Etap III

Praca w zespo∏ach problemowych

Etap IV

Praca nad projektem strategii

Etap V

Konsultacje spo∏eczne projektu strategii

Etap VI

Zatwierdzenie strategii przez Rad´ Gminy

Etap VII

Wdro˝enie strategii

Proces tworzenia strategii proponujemy roz∏o˝yç na 7 etapów:
Etap I – zgromadzenie informacji
Pierwszy etap tworzenia strategii to zebranie informacji o sytuacji edukacyjnej w gminie. W gromadzeniu ich mogà pomóc
przedstawiciele grupy roboczej. Rolà koordynatora jest opracowanie informacji w zwartej formie pisemnej i powielenie,
˝eby ka˝dy z uczestników procesu tworzenia strategii móg∏ si´
z nimi zapoznaç.
Pozyskujàc informacje, musimy dowiedzieç si´:
• jaka jest lokalizacja i ogólna charakterystyka geograficzna gminy,
• jaka jest charakterystyka demograficzna gminy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem liczby dzieci i m∏odzie˝y na terenie gminy,
• jak wyglàda infrastruktura spo∏eczna: przedszkola, szko∏y, Êwietlice,
instytucje kultury, ochrona zdrowia, organizacje pozarzàdowe,
• jak wyglàda infrastruktura techniczna: ilu uczniów jest
dowo˝onych do szkó∏, jaki jest stan dróg, czy uczniowie
muszà na przyk∏ad do tej drogi jeszcze dochodziç,

• jak rozwijajà si´ w gminie produkcja, sektor us∏ug, turystyka:
czy dzia∏ajà i jak zak∏ady pracy, firmy, gospodarstwa agroturystyczne, oÊrodki wypoczynkowe itp.,
• jakie sà zasoby ludzkie gminy, na przyk∏ad: twórcy ludowi,
specjaliÊci itp.?
Zebrane informacje pozwolà rozpoznaç obszary problemowe
zwiàzane z gminnà edukacjà. Informacje warto przygotowaç
w zwartej formie pisemnej i powieliç, ˝eby ka˝dy z uczestników procesu tworzenia strategii móg∏ si´ z nimi zapoznaç.
Wa˝nym elementem gromadzenia informacji jest zebranie opinii najm∏odszych obywateli na temat edukacji. Dobrze sprawdza
si´ ankieta dla dzieci w wieku 3–15 lat, zawierajàca pytania o ich
doÊwiadczenia zwiàzane z zaj´ciami w oÊrodkach przedszkolnych, przedszkolach, klasach „0” i klasach I–III. Najlepiej, ˝eby
ankiet´ przeprowadzali starsi koledzy dzieci – gimnazjaliÊci.
Mo˝na tak˝e nagrywaç wypowiedzi dzieci.
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Etap II – analiza sytuacji w gminie
Prac´ nad kolejnym etapem tworzenia strategii warto oprzeç na
spotkaniach warsztatowych. Na analiz´ sytuacji w gminie warto
przeznaczyç co najmniej 2 dni. Ten czas zostanie poÊwi´cony

Z doÊwiadczeƒ
Zoﬁi Ptasznik
– konsultantki gminnych
strategii edukacyjnych

na odpowiedê na najwa˝niejsze pytania dotyczàce obecnej sytuacji oraz zaplanowanie celów na przysz∏oÊç. Tematy, którymi
warto zajàç si´ podczas procesu tworzenia strategii, to:

Wa˝ne, by na etapie „naboru” uczestników zadbano o zrównowa˝ony sk∏ad zawodowy i spo∏eczny.
Nie mo˝e byç tak, ˝e sk∏ad zespo∏u zdominujà nauczyciele. W takiej sytuacji cz´sto rodzice i inni uczestnicy stajà si´ mniej aktywni. Nauczyciele ich „pacyﬁkujà” i powstaje strategia rozwoju szkó∏, a nie edukacji
gminnej. Du˝o energii trzeba straciç, ˝eby tych nauczycieli „przeformu∏owaç” na inny sposób myÊlenia.
Bardzo wa˝ni sà rodzice dzieci z ró˝nych poziomów edukacji. Uwa˝am, ˝e za ma∏o rodziców uczestniczy
w warsztatach, a powinni mieç mo˝liwoÊç zg∏oszenia swoich sugestii na etapie przygotowywania strategii.
W jednej z gmin zrobiliÊmy ankiety dla rodziców i okaza∏o si´, ˝e zosta∏y w nich zg∏oszone bardzo sensowne sugestie.
Niezwykle wa˝ni sà lokalni przedsi´biorcy. W jednej z gmin w pracach nad strategià uczestniczy∏y dwie
panie prowadzàce ﬁrmy – wskazywa∏y, co im pomog∏o, czego im brakowa∏o przy podejmowaniu decyzji
i dzia∏aniach wynikajàcych z dzia∏alnoÊci gospodarczej. Jakie cechy osobowoÊci, wiedza, dyspozycje by∏y
wa˝ne i potrzebne? Co w tej kwestii mo˝na zrobiç w dzia∏aniach edukacyjnych, co przewidzieç w planowaniu strategicznym?
Wa˝ne, by wójt osobiÊcie zaznaczy∏ wa˝noÊç spotkania i dokumentu, choçby przez swojà obecnoÊç.
Wystarczy, ˝eby na chwil´, na poczàtek, przyszed∏ na spotkanie i zaakcentowa∏ swoje przekonanie o potrzebie tworzenia strategii. Tam, gdzie pojawia∏ si´ wójt, tam te˝ ludzie bardziej anga˝owali si´ w proces
tworzenia strategii. Mia∏am wra˝enie, ˝e w ten sposób wójt dawa∏ Êwiadectwo wa˝noÊci planowaniu
strategicznemu i tworzeniu dokumentu.
Bardzo wa˝ne jest przygotowanie szczegó∏owych informacji na temat sytuacji w gminie. W gminach,
w których prowadzi∏am warsztaty, nawet nauczyciele i dyrektorzy szkó∏ wyra˝ali zdziwienie wobec niektórych danych dotyczàcych nie tylko oÊwiaty i edukacji, lecz tak˝e zasobów gospodarczych gminy. Je˝eli
informacja jest w postaci plakatów, wtedy w przerwach jest czas na ich oglàdanie, komentowanie, ale te˝
wyciàganie wniosków. Pozwala to popatrzeç z innej perspektywy na sprawy oÊwiaty gminnej.
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1. Analiza SWOT dotyczàca gminnej edukacji
Do przeprowadzenia kompleksowej analizy problemów wykorzystujemy analiz´ SWOT. Jest to przydatna metoda diagnozy sytuacji, pomaga planowaç strategiczne dzia∏ania. Analiza
SWOT opiera si´ na prostym schemacie klasyﬁkacji: wszystkie
czynniki, majàce wp∏yw na bie˝àce i przysz∏e dzia∏ania skierowane na rozwiàzywanie problemów w obszarze edukacji
w gminie, zosta∏y podzielone na:
• zewn´trzne w stosunku do gminy oraz majàce charakter
uwarunkowaƒ wewn´trznych,
• wywierajàce negatywny wp∏yw na rozwiàzywanie problemów edukacyjnych w gminie oraz majàce wp∏yw pozytywny.
Ze skrzy˝owania przedstawionych podzia∏ów powstajà 4 kategorie czynników:
• zewn´trzne pozytywne – szanse,
• zewn´trzne negatywne – zagro˝enia,
• wewn´trzne pozytywne – mocne strony,
• wewn´trzne negatywne – s∏abe strony.

Analiza SWOT pozwala na identyﬁkacj´ czynników kluczowych, które mogà mieç decydujàcy wp∏yw na rozwiàzywanie
problemów edukacyjnych w gminie. Zbadanie uwarunkowaƒ
zewn´trznych oraz wewn´trznych zale˝noÊci jest istotne
z perspektywy skutecznoÊci dzia∏aƒ rozpoznanych w g∏ównych
obszarach problemów edukacyjnych w gminie. Zderzenie ze
sobà szans i zagro˝eƒ z mocnymi i s∏abymi stronami pozwala
na okreÊlenie pozycji strategicznej gminnej edukacji w aspekcie rozwiàzywania problemów spo∏ecznych, staje si´ tak˝e
êród∏em przyj´tych w strategii rozwiàzaƒ.
By przeprowadziç analiz´ SWOT, najlepiej podzieliç uczestników na 3–4 losowo dobrane grupy. Ka˝da z grup ma za zadanie opracowaç analiz´ SWOT edukacji na terenie gminy – czyli
zastanowiç si´ nad jej mocnymi i s∏abymi stronami, szansami
i zagro˝eniami. Pami´tamy, ˝e dwa pierwsze obszary: mocne
i s∏abe strony dotyczà zasobów wewn´trznych gminy, natomiast
dwa pozosta∏e: szanse i zagro˝enia – czynników zewn´trznych.
Nast´pnie spisujemy wszystkie opinie wypracowane podczas
pracy w grupach.
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Analiza SWOT wypracowana w Gminie Wisznica
Silne strony edukacji w gminie

S∏abe strony edukacji w gminie

• wykszta∏cona kadra pedagogiczna
• g´sta sieç szkó∏
• dobre wyniki szkolnych sprawdzianów kompetencji
uczniów
• mo˝liwoÊç dokszta∏cania dla nauczycieli
• samorzàd przychylny edukacji
• rozwijajàca si´ dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych
• bogata oferta zaj´ç pozalekcyjnych i pozaszkolnych
• pracownie komputerowe w ka˝dej szkole
• dost´p do Internetu w ca∏ej gminie
• dobra wspó∏praca szkó∏ z KoÊcio∏em
• obecnoÊç szko∏y Êredniej na terenie gminy
• wspó∏praca z innymi gminami i organizacjami
pozarzàdowymi
• dobra baza sportowa i szkolna w Wisznicach
• przygraniczna wymiana m∏odzie˝y

• ma∏a liczba dzieci i m∏odzie˝y
• rozproszenie rodzin na terenie gminy
• utrudniony dojazd na zaj´cia pozalekcyjne i pozaszkolne
(brak lokalnej sieci transportowej)
• niewystarczajàca wiedza rodziców na temat znaczenia
wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i m∏odzie˝y
• wysokie bezrobocie w gminie
• zbyt ma∏a liczba miejsc pracy w gminie (wi´kszoÊç
mieszkaƒców zatrudnionych jest w rolnictwie)
• nadmierne anga˝owanie dzieci do prac w gospodarstwie
• problemy w rodzinach (niezaradnoÊç, biernoÊç)
• niewystarczajàcy dost´p do specjalistów wspierajàcych
rodzin´ (psychologów, logopedów, doradców zawodowych)
• niewystarczajàce wsparcie dla dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
• zbyt ma∏o anglistów i instruktorów zaj´ç pozalekcyjnych
• niewystarczajàca wspó∏praca z cz´Êcià rodziców
• brak sal gimnastycznych poza Wisznicami
• braki w infrastrukturze rekreacyjno-kulturalnej
(brak placów zabaw dla dzieci)
• brak pracowni j´zykowych w szko∏ach
• niewystarczajàcy ksi´gozbiór w bibliotekach gminy
(gminne, szkolne)
• niewystarczajàcy zakres wypo˝yczeƒ mi´dzybibliotecznych
w gminie
• brak zorganizowanego ˝ywienia dla dzieci i m∏odzie˝y
pozostajàcych na zaj´ciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
• niewystarczajàce wyposa˝enie szkó∏ w pomoce
dydaktyczne (oprogramowanie, sprz´t komputerowy,
wyposa˝enie pracowni fizycznych, chemicznych)
• niewystarczajàca oferta zaj´ç dla dzieci i m∏odzie˝y
w czasie wakacji
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Analiza SWOT wypracowana w Gminie Wisznica
Szanse edukacji w gminie

Zagro˝enia edukacji w gminie

• bliskoÊç granicy i zwiàzane z tym mo˝liwoÊci rozwoju
przedsi´biorczoÊci
• po∏o˝enie geograficzne gminy na skrzy˝owaniu szlaków
komunikacyjnych
• dost´pnoÊç funduszy unijnych
• szersza wymiana m∏odzie˝y z Bia∏orusià i Ukrainà

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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niestabilnoÊç polityki oÊwiatowej paƒstwa
s∏abnàce tempo rozwoju gospodarczego kraju
kreowanie przez media konsumpcyjnego stylu ˝ycia
odp∏yw najbardziej aktywnych mieszkaƒców do du˝ych
oÊrodków i za granic´
wzrost biurokracji
niespójnoÊç prawa
niedostosowanie podstaw programowych
obowiàzujàcych szko∏y do wymagaƒ ˝yciowych,
zawodowych
d∏ugotrwa∏y wyjazd rodziców do pracy i pozostawianie
dzieci bez opieki uregulowanej prawnie
bliskoÊç granicy i zwiàzany z tym wzrost przest´pczoÊci

Analiza problemów w Gminie Wisznica
Niewystarczajàca Miejsca pracy
g∏ównie
wiedza o rynku
w rolnictwie
pracy
(brak
alternatywy)

Niewystarczajàce Brak
zainteresowania
wyposa˝enie
cz´Êci rodziców
szkó∏, instytucji
edukacjà dzieci
i m∏odzie˝y

Problemy
z organizacjà
dojazdów
na zaj´cia
dodatkowe

Postrzeganie
roli rodziców
zaw´˝one
do funkcji
opiekuƒczych

Utrudniony
dost´p
do specjalistów:
anglistów,
psychologów,
doradców
zawodowych
i innych

Niedocenianie roli zaj´ç pozalekcyjnych
i pozaszkolnych w budowaniu przysz∏oÊci zawodowej
i spo∏ecznej dzieci

Problemy z organizacjà zaj´ç wspierajàcych wszechstronny
rozwój dziecka

Zaw´˝enie wspierania rozwoju dzieci i m∏odzie˝y do obowiàzkowych zaj´ç szkolnych
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2. Analiza problemów – wyznaczanie obszarów strategicznych
Przeprowadzona analiza SWOT pozwala na okreÊlenie si∏y
i s∏aboÊci gminnej edukacji w zakresie analizowanych obszarów
problemowych. Uznaje si´, ˝e chocia˝ gmina ma ograniczony
wp∏yw na kszta∏towanie si´ procesów spo∏eczno-prawnych
b´dàcych w jej otoczeniu, mo˝e jednak w sposób konkurencyjny wykorzystaç swoje mocne strony do ograniczenia

Wizja absolwenta
opracowana w Gminie
Niegowa

zagro˝eƒ zewn´trznych. Z kolei zidentyﬁkowane w analizie
SWOT szanse, jakie stwarza otoczenie, mogà zostaç wykorzystane do przezwyci´˝enia lokalnych s∏aboÊci. Mo˝na
przyjàç, ˝e mocne strony gminy powinny zostaç wykorzystane jako baza umo˝liwiajàca budowanie strategii rozwoju
gminnej edukacji, s∏abe strony nale˝y zaÊ potraktowaç jako
bariery do pokonania. Zidentyﬁkowane zagro˝enia powinny
stanowiç ostrze˝enie przed niepo˝àdanym rozwojem warun-

Wizja absolwenta edukacji elementarnej (3–10 lat)
1. Opanowa∏ umiej´tnoÊç czytania, pisania, liczenia i wypowiadania si´ – 35 pkt.
2. Rozpoczà∏ nauk´ j´zyka obcego – 28 pkt.
3. Umie funkcjonowaç w grupie spo∏ecznej (rówieÊnicy, doroÊli) – 19 pkt.
4. Jest ciekawy, dociekliwy, potraﬁ uzyskaç informacje – 13 pkt.
5. Samodzielny – 12 pkt.
Wizja absolwenta szko∏y podstawowej
1. Biegle czyta, pisze, liczy, potraﬁ wykorzystaç wiedz´ w praktyce, korzystaç z ró˝nych êróde∏ informacji
– 27 pkt.
2. Ma plany na przysz∏oÊç – 17 pkt.
3. Zna histori´ i walory swojego regionu (miejscowoÊç urodzenia, gmin´, sàsiednie miejscowoÊci)
i uto˝samia si´ z nimi – 16 pkt.
4. Ma poczucie w∏asnej wartoÊci (Êwiadomy swoich mocnych stron i ograniczeƒ) – 15 pkt.
5. Umie komunikowaç si´ z rówieÊnikami, otwarty na Êwiat, wra˝liwy na potrzeby innych – 13 pkt.
6. Zna, rozumie regu∏y ˝ycia spo∏ecznego i przestrzega ich, ponosi odpowiedzialnoÊç za swoje decyzje
– 12 pkt.
Wizja absolwenta gimnazjum
1. Âwiadomie i odpowiedzialnie podejmuje decyzje, ponoszàc ich konsekwencje, w tym decyzje
odnoszàce si´ do Êcie˝ki zawodowej, edukacyjnej, osobistej, jest wytrwa∏y – 29 pkt.
2. Dba o w∏asny rozwój psychoﬁzyczny – aktywny w sporcie, ma zainteresowania, umie radziç sobie ze
stresem i presjà otoczenia – 27 pkt.
3. Pos∏uguje si´ j´zykiem obcym w stopniu komunikatywnym – 24 pkt.
4. Posiada dobry poziom umiej´tnoÊci szkolnych (stosownie do swoich mo˝liwoÊci) – 12 pkt.
5. Rozumie potrzeby swoje i innych – 9 pkt.
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ków zewn´trznych, szanse wskazujà zaÊ mo˝liwoÊci uzyskania
wsparcia zewn´trznego dla lokalnej polityki edukacyjnej.
Na tym etapie pracy nale˝y zajàç si´ wyznaczaniem obszarów
strategicznych, nad którymi chcemy w przysz∏oÊci pracowaç.
Skupiamy si´ tutaj na s∏abych stronach i zagro˝eniach. By przeprowadziç ten proces, naj∏atwiej jest pos∏u˝yç si´ metodà przydzielania ró˝nej liczby punktów – w zale˝noÊci od wa˝noÊci
zagadnienia – ka˝dej ze s∏abych stron i ka˝demu z zagro˝eƒ
pojawiajàcych si´ w analizie SWOT. Ka˝dy z uczestników dostaje np. 5 punktów, które dowolnie przydziela – pami´tajàc, ˝e
im wi´cej punków, tym wy˝sza waga problemu.
Po tym etapie nadchodzi czas na jeden z najtrudniejszych
momentów. Na podstawie tematów postrzeganych jako
najwi´ksze problemy musimy wyznaczyç kluczowe obszary
strategiczne, którymi b´dziemy zajmowaç si´ w przysz∏oÊci.
3. Wizja absolwenta gminnej edukacji
Kolejne zadanie to opracowanie wizji absolwenta gminnej edukacji. Wspólnie zastanawiamy si´ nad tym, jakie umiej´tnoÊci
i kompetencje powinna mieç osoba koƒczàca w naszej gminie edukacj´. Naj∏atwiej przeprowadziç to çwiczenie, rozdajàc
ka˝demu po trzy kartki papieru. Na ka˝dej powinna znaleêç
si´ jedna kompetencja absolwenta. Nast´pnie zbieramy kartki
i w grupie próbujemy u∏o˝yç kompetencje wed∏ug kategorii.

Przyk∏ad misji
wypracowanej
w Gminie Wojcieszków

¸atwiej to zrobiç, wyobra˝ajàc sobie na przyk∏ad, ˝e dysponujemy okreÊlonym bud˝etem i mo˝emy przeznaczyç go na
rozwój, naszym zdaniem, najwa˝niejszych kompetencji absolwenta gminnej edukacji. Jakie kompetencje wybierzemy i jak je
uporzàdkujemy – to zadanie, które przed nami stoi.
Po opracowaniu wizji absolwenta analizujemy ankiety z opiniami dzieci na temat edukacji. Zastanawiamy si´, czy nasza wizja
absolwenta uwzgl´dnia potrzeby dzieci, jeÊli nie – wprowadzamy stosowne zmiany.
4. Wypracowywanie pi´cioletniej misji edukacji
w gminie
Po uzgodnieniu wizji – oczekiwanego proﬁlu kompetencji absolwenta gminnej edukacji nale˝y przystàpiç do wypracowania
misji edukacji w gminie na okres 5 lat. Wizja to szeroki zbiór
pomys∏ów mieszkaƒców, dotyczàcy przysz∏ego rozwoju edukacji w gminie. Misja jest zwi´z∏ym uj´ciem najwa˝niejszych
za∏o˝eƒ wizji w formie krótkiego zapisu.
Pomocna w wypracowaniu tych zapisów okazuje si´ metoda
s∏ów kluczy. Najpierw zbieramy wszystkie poj´cia, które wydajà
nam si´ istotne dla zagadnieƒ zwiàzanych z edukacjà w naszej
gminie. Przyk∏adowe s∏owa klucze: gminna edukacja, rodzice,
dzieci, m∏odzie˝, organizacje pozarzàdowe, jakoÊç, pieniàdze,
gmina, dobry nauczyciel, rozwój.

Gminna edukacja zak∏ada, ˝e wspólnym celem wszystkich podmiotów realizujàcych proces kszta∏cenia
jest jego wysoka jakoÊç, przez którà rozumiemy stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju
dzieci i m∏odzie˝y.
Osiàgniemy to poprzez ró˝norodne formy dzia∏aƒ edukacyjnych prowadzonych przy wspó∏pracy
i wsparciu instytucji gminnych, organizacji pozarzàdowych, rodziców, aktywnych i dobrze przygotowanych nauczycieli.
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Metodologia tworzenia gminnej strategii edukacji
Obszary, wybrane
cele strategiczne
i wskaêniki
wypracowane
w Gminie Lubawa

I.
II.
III.
IV.
V.

Dost´pnoÊç uczniów do szerszej oferty zaj´ç pozalekcyjnych i specjalistycznych
JakoÊç kszta∏cenia
Wzmocnienie roli rodziców
Utrzymanie i rozwój form edukacyjnych dla ma∏ych dzieci
Infrastruktura

Obszar I. Dost´pnoÊç uczniów do szerszej oferty zaj´ç pozalekcyjnych i specjalistycznych
Cel A. Zwi´kszenie atrakcyjnoÊci oraz zró˝nicowanie oferty zaj´ç pozalekcyjnych i specjalistycznych.
Wskaêniki:
• 60% uczniów szkó∏ Gminy Lubawa bierze udzia∏ w zaj´ciach pozalekcyjnych.
• 100% uczniów szkó∏ gminnych (w tym dzieci od 3. roku ˝ycia) ma mo˝liwoÊç skorzystania z pomocy
specjalisty (pedagog szkolny, logopeda, psycholog, terapeuta, doradca zawodowy).
• Powstanà nowe formy zaj´ç pozalekcyjnych.
Cel B. Zwi´kszenie mo˝liwoÊci uczestnictwa uczniów w oferowanych zaj´ciach pozalekcyjnych i specjalistycznych.
Wskaênik: 100% uczniów doje˝d˝ajàcych b´dzie mia∏o mo˝liwoÊç uczestniczenia w zaj´ciach pozalekcyjnych.
Obszar II. JakoÊç kszta∏cenia
Cel A. Podniesienie poziomu wyników egzaminów zewn´trznych, szczególnie w standardzie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Wskaênik: Wyniki egzaminów zewn´trznych powy˝ej Êrednich wojewódzkich.
Cel B. Podniesienie efektywnoÊci kszta∏cenia j´zykowego.
Wskaênik: Wyniki egzaminów zewn´trznych powy˝ej Êrednich wojewódzkich.
Cel C. Obj´cie opiekà dydaktycznà ucznia „z pasjà”.
Wskaêniki:
• Wzrost liczby laureatów olimpiad i konkursów szczebla wojewódzkiego.
• Wzrost uczniów zdolnych obj´tych wsparciem pedagogicznym o 50%.
Cel D. Doskonalenie kadry, np. w zakresie stosowania nowoczesnych metod kszta∏cenia, animacji
spo∏ecznej.
Wskaênik: Ka˝dy nauczyciel (w cyklu 3-letnim) ukoƒczy szkolenie z nowoczesnych metod kszta∏cenia,
animacji spo∏ecznej i innych.
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Nast´pnie, pracujàc w grupach, mamy za zadanie ujàç w dwóch
zdaniach misj´ gminnej edukacji, tak by nawiàzywa∏a do zgromadzonych informacji o aktualnej sytuacji edukacji gminnej. Uczestników spotkania warto podzieliç na 3–4 - osobowe zespo∏y. Ka˝dy
z nich powinien wykorzystywaç te same s∏owa klucze. W ten
sposób formu∏ujemy misj´ gminnej edukacji, która pozwoli na
ukszta∏towanie takiego absolwenta, jakiego sobie wymarzyliÊmy.

Etap III – praca w zespo∏ach problemowych
To czas, w którym zespó∏ roboczy pracuje nad dopracowaniem poszczególnych elementów strategii. Planuje konkretne
dzia∏ania (programy) wraz ze wskaênikami realizacji, instytucjami
odpowiedzialnymi, harmonogramem i êród∏ami ﬁnansowania.
Etap IV – praca nad projektem strategii

5. Sformu∏owanie celów strategicznych dla gminnej
edukacji
Raz jeszcze przyglàdamy si´: obszarom strategicznym
wyodr´bnionym na podstawie analizy SWOT oraz wizji absolwenta i misji gminnej edukacji. JeÊli sà spójne – formu∏ujemy
podstawowe cele dla rozwoju edukacji. Musimy tak˝e zastanowiç si´, po czym poznamy, ˝e osiàgn´liÊmy planowane cele,
czyli okreÊliç wskaêniki.
Dwudniowe seminarium powinniÊmy zakoƒczyç wybraniem
zespo∏u roboczego do dalszej pacy nad strategià.

Pozosta∏e dwa dni spotkaƒ warsztatowych powinniÊmy
poÊwi´ciç na dopracowywanie poszczególnych elementów
projektu strategii w ma∏ej grupie. Mo˝na te˝ ponownie spotkaç
si´ w szerszym gronie, jeÊli specyﬁka problemów edukacyjnych
zidentyﬁkowanych w gminie tego wymaga.
Efektem pracy powinno byç przygotowanie dokumentu strategii do konsultacji spo∏ecznych. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e
strategia, którà tworzymy, powinna byç spójna z innymi dokumentami obowiàzujàcymi w gminie.

Planowane dzia∏ania w strategii Gminy Pawłosiów

CEL STRATEGICZNY I
Upowszechnienie edukacji dla dzieci 0–5-letnich
CEL OPERACYJNY I: Diagnoza potrzeb

Dzia∏anie

Wskaêniki realizacji

Diagnoza potrzeb
rodziców w zakresie
wzbogacenia oferty
edukacyjnej

100% rodziców
zainteresowanych
wypowie si´ w ankietach

Instytucja
odpowiedzialna

Harmonogram
– lata realizacji

èród∏a
ﬁnansowania

Szko∏a

2008/2009 r.

Szko∏a
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Planowane dzia∏ania w strategii Gminy Pawłosiów
CEL OPERACYJNY II: Kontynuowanie zaj´ç edukacyjnych dla przedszkolaków

Dzia∏anie

Wskaêniki realizacji

Kontynuowanie pracy
istniejàcych oÊrodków
przedszkolnych oraz
utworzenie nowych

Istniejà 2 grupy: Cieszacin
Wielki, Paw∏osiów

Instytucja
odpowiedzialna

Harmonogram
– lata realizacji

èród∏a
ﬁnansowania

Organ
prowadzàcy
Nauczycielki
pracujàce
w oÊrodkach

2008–2013 r.

Organ
prowadzàcy
Zewn´trzne

Instytucja
odpowiedzialna

Harmonogram
– lata realizacji

èród∏a
ﬁnansowania

CEL OPERACYJNY III: Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci 3–5-letnich

Dzia∏anie

Wskaêniki realizacji

Utworzenie
samorzàdowego
jednodzia∏owego
przedszkola

Powstanie klasyczne
przedszkole przy ZS
w Paw∏osiowie

Organ
prowadzàcy
Dyrektor ZS
w Paw∏osiowie

2009–2011 r.

Organ
prowadzàcy
Zewn´trzne

Szkolenie kadry
w programie „Trzy kroki
w przysz∏oÊç”

Przeszkolenie
5 nauczycieli

Organ
prowadzàcy

2009–2010 r.

Organ
prowadzàcy
Zewn´trzne

Zwi´kszenie iloÊci
oÊrodków przedszkolnych

Utworzenie oÊrodków
przedszkolnych
w Tywonii, Kida∏owicach,
Wierzbnej, O˝aƒsku

Organ
prowadzàcy

2009–2011 r.

Organ
prowadzàcy
Zewn´trzne
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Planowane dzia∏ania w strategii Gminy Pawłosiów
CEL OPERACYJNY IV: Nowe oferty zaj´ç edukacyjnych dla dzieci 0–3-letnich i ich rodziców
Instytucja
odpowiedzialna

Harmonogram
– lata realizacji

èród∏a
ﬁnansowania

Powstanà grupy
zabawowe w Cieszacinie
Wielkim, Paw∏osiowie
oraz w Wierzbnej

Organ
prowadzàcy

Do 2010–2011 r.

Organ
prowadzàcy
Zewn´trzne

Szkolenie kadry do GZ

Przeszkolenie co
najmniej 3 nauczycielek
(konsultantek)

Organ
prowadzàcy

2008–2010 r.

Organ
prowadzàcy
Zewn´trzne

Wy∏onienie liderów
wÊród rodziców

Przeszkolenie rodziców
– liderów w powstajàcych
GZ

Szko∏y – organ
prowadzàcy

2011 r.

Organ
prowadzàcy
Zewn´trzne

Dzia∏anie

Wskaêniki realizacji

Utworzenie grup
zabawowych

03.29

Metodologia tworzenia gminnej strategii edukacji
Przygotowywany tekst dokumentu mo˝e zawieraç nast´pujàce
rozdzia∏y:

1. ZamieÊciç treÊç projektu strategii na stronie internetowej
urz´du gminy.
2. Opublikowaç projekt w lokalnej prasie.
3. Wys∏aç projekt strategii bezpoÊrednio pocztà do osób najbardziej zaanga˝owanych w sprawy edukacji.
4. Zawiesiç projekt strategii na tablicach informacyjnych
w so∏ectwach, szko∏ach, przedszkolach itp.
5. Zorganizowaç spotkania z mieszkaƒcami w szko∏ach/
so∏ectwach.

I. Opis stosowanej metody
II. Inwentaryzacja zasobów gminy w kontekÊcie edukacji
III. Wyniki analizy SWOT
IV. Identyfikacja problemów
V. Analiza celów
VI. Programy
VII. Wdro˝enie
VIII. Za∏àczniki
Etap V – konsultacje spo∏eczne projektu strategii
Strategia b´dzie dobra tylko wtedy, gdy zostanie poddana dyskusji i ka˝dy z zainteresowanych mieszkaƒców gminy dostanie szans´ wypowiedzenia si´ na jej temat. Konsultacje majà
sens tylko wtedy, gdy mieszkaƒcy zainteresowani edukacjà ju˝
wczeÊniej wiedzieli o pracy nad nià. W przeciwnym wypadku
mo˝e byç trudno zaanga˝owaç w merytorycznà dyskusj´ ludzi,
którzy pierwszy raz s∏yszà o gminnej strategii edukacji.

Efekty wdra˝ania
strategii edukacyjnej
w gminie Cekcyn

Sposoby na to, jak zorganizowaç konsultacje spo∏eczne:

W ka˝dym przypadku nale˝y zadbaç o podanie jasnej informacji, w jaki sposób mieszkaƒcy mogà przekazywaç swoje opinie
dotyczàce projektu strategii (nazwiska osób odpowiedzialnych
za gromadzenie zwrotnych informacji od mieszkaƒców, adresy,
numery telefonów, dok∏adne terminy, w których mo˝na przekazywaç opinie).
Dobrym pomys∏em jest zorganizowanie spotkaƒ lokalnych
(w szko∏ach, przedszkolach, so∏ectwach) w formie warsztatowej, które pomogà ich uczestnikom otworzyç si´ i swobodnie
wypowiedzieç swoje zdanie. JeÊli uda nam si´ dobrze przygotowaç ten etap, mo˝emy byç pewni, ˝e nasz projekt zostanie

Strategia Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Cekcyn na lata 2006–2010 i zosta∏a przyj´ta Uchwa∏à
Rady Gminy Nr XXVIII/230/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
Strategia nie jest dokumentem zamkni´tym – proces jej realizacji ma charakter dynamiczny. Monitoring
i coroczne ewaluacje pozwalajà aktualizowaç strategi´ – dopasowywaç jà do uwarunkowaƒ i wprowadzaç korekty planów.
Strategia ma istotne znaczenie w realizacji zadaƒ spo∏ecznych w gminie – porzàdkuje obszary dzia∏aƒ
w zakresie edukacji ma∏ych dzieci i u∏atwia pozyskiwanie Êrodków pozabud˝etowych. W latach 2007–
2009 na realizacj´ celów zapisanych w Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej Gminie Cekcyn uda∏o si´
pozyskaç 855 633 z∏.
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wzbogacony o wa˝ne uwagi i reﬂeksje. I, co nie mniej wa˝ne,
takie spotkania mogà sprawiç, ˝e wi´ksza grupa zainteresuje si´
planami dzia∏ania wynikajàcymi ze strategii.
Etap VI – zatwierdzenie strategii przez Rad´ Gminy
Na tym etapie dokument strategii wraz z za∏àcznikami przedstawiany jest Radzie Gminy. JeÊli zyska swoich zwolenników
– zostaje przyj´ty. A to rozpoczyna kolejny etap: wcielenie zapisów strategii w ˝ycie, co jest prawdziwym wyzwaniem.

Efekty wdra˝ania
strategii edukacyjnej
w gminie Cekcyn

opracowano na podstawie
materia∏ów przygotowanych
na posiedzenia Rady Gminy Cekcyn

Etap VII – wdro˝enie strategii
Wa˝ne, ˝eby strategia stworzona przez nas nie by∏a martwym
dokumentem. Dlatego trzeba stale sprawdzaç, na ile udaje si´
nam realizowaç zapisy w niej zawarte. Czy cele, które sobie
stawialiÊmy, sà nadal aktualne? Czy sposoby ich realizacji sà wcià˝
mo˝liwe i atrakcyjne? Czy nie pojawi∏y si´ nowe wyzwania, którym trzeba sprostaç? To tylko kilka pytaƒ, na które warto szukaç
odpowiedzi, tak by stworzona przez nas strategia by∏a elastyczna
i adekwatna do aktualnej sytuacji. I by jak najlepiej s∏u˝y∏a naszemu
strategicznemu celowi: podnoszeniu jakoÊci gminnej edukacji.

Najwa˝niejsze êród∏a ﬁnansowania:
• Sektorowy Program Operacyjny: Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
• Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki Dzia∏anie 9.1.
• Polsko Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci w ramach programu Dla Dzieci prowadzonego wspólnie
z Fundacjà Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego
• Rzàdowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y w 2008 r.
Uzyskane fundusze pozwoli∏y mi´dzy innymi na:
• diagnoz´ i terapi´ logopedycznà wszystkich dzieci 3–5 letnich w gminie;
• prowadzenie w Gminnym Przedszkolu popo∏udniowej grupy zabawowej dla dzieci 3–5 lat nie
ucz´szczajàcych do przedszkola;
• prowadzenie grup edukacyjno-zabawowych dla dzieci nie ucz´szczajàcych do przedszkola
w Êwietlicach wiejskich w Brzoziu, Zielonce, Ostrowie i Iwcu/Wysokie;
• remonty, modernizacje i doposa˝enie Êwietlic wiejskich Ludwichowo, Trzebciny, Iwiec i Zdroje, Wielkie Budziska, Zielonka;
• wyposa˝enie placów zabaw w Brzoziu, Zielonce, Ostrowie, Krzywogoƒcu, Wielkich Budziskach
i Cekcynie;
• realizacj´ zaj´ç pozalekcyjnych w klasach I–III w ramach programu: „Szko∏a miejscem optymalizacji
szans edukacyjnych wiejskich dzieci”;
• wzbogacanie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programu „Szansa na
lepszy start”;
• prowadzenie zaj´ç wakacyjnych dla grup ma∏ych dzieci i ich rodziców.
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Powo∏anie zespo∏u wdro˝eniowego
Za koordynacj´ realizacji gminnej strategii edukacji powinien
byç odpowiedzialny zespó∏ wdro˝eniowy powo∏any przez
wójta/burmistrza gminy. Zadania zespo∏u wdro˝eniowego
obejmujà koordynacj´ w zakresie opracowywania konkretnych projektów wynikajàcych z przyj´tych w strategii celów
i zadaƒ. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na dopracowanie
projektów (wniosków aplikacyjnych) znajdujàcych ﬁnansowanie w Êrodkach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Inne
projekty uznane za wa˝ne i trafne mogà s∏u˝yç ubieganiu si´
o ﬁnansowanie z innych êróde∏ wskazanych w ramowym planie wdro˝enia strategii.
Strategia musi byç realizowana poprzez konkretne projekty
oraz inne dzia∏ania podejmowane w ramach bie˝àcych zadaƒ
wielu lokalnych instytucji. Ich krótki opis przesy∏any do zespo∏u
wdra˝ajàcego powinien zawieraç:
• nazw´ realizowanego projektu bàdê zadania,
• krótkà informacj´ o etapach dzia∏ania i spodziewanych rezultatach,
• zwiàzek z za∏o˝onymi celami gminnej strategii edukacji,
• termin rozpocz´cia i zakoƒczenia (ewentualne terminy realizacji etapów),
• dane koordynatora projektu lub zespo∏u nadzorujàcego,
• koszty i êród∏a finansowania.

Monitoring i ewaluacja
Kolejnym zadaniem zespo∏u wdro˝eniowego b´dzie monitorowanie i ewaluowanie wdro˝enia strategii w gminie. Monitoring polega na gromadzeniu informacji o projektach i zadaniach
realizowanych przez ró˝ne podmioty lokalne. Jest prowadzony
w celu dokonywania bie˝àcej oceny procesu realizacji strategii
w gminie oraz wprowadzania ewentualnych póêniejszych korekt do dokumentu.
Ewaluacja dotyczy oceny uzyskiwanych efektów. Mo˝e byç prowadzona w odst´pach rocznych poprzez sporzàdzanie przez
zespó∏ wdro˝eniowy krótkiego raportu podsumowujàcego
post´py realizacji strategii w gminie. Raport powinien byç upowszechniony przez stron´ internetowà Urz´du Gminy i przedstawiony do dyskusji na posiedzeniu Rady Gminy, zebraniach
so∏eckich, wywiadówkach w szko∏ach itp.
Aktualizacja strategii
Prowadzony monitoring i ewaluacja pozwolà wskazaç, jakie nowe zadania nale˝y wprowadziç do strategii oraz jakich
ewentualnie zmian nale˝y dokonaç na poziomie dzia∏aƒ i celów. Realizacja strategii przyczyni si´ tym samym do wdro˝enia
w gminie nowoczesnego, stale udoskonalanego modelu polityki edukacyjnej.

Metodologia modelu partycypacyjnego zak∏ada realizacj´ zadaƒ
przez podmioty o ró˝nym statusie organizacyjnoprawnym.
W takim przypadku w informacji nale˝y okreÊliç rol´ i zadania
przyj´te przez poszczególnych partnerów spo∏ecznych. Pozwala to na lepszà kontrol´ przedsi´wzi´cia i unikanie zadra˝nieƒ
kompetencyjnych.
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Proces tworzenia
Gminnej Strategii Edukacji
w Gminie Rawa Mazowiecka
Rozmowa
z Ma∏gorzatà Dudek
– dyrektorkà GZOKS
w Gminie
Rawa Mazowiecka,
koordynatorkà prac
nad strategià edukacji

Fundacja: Dlaczego zdecydowaliÊmy si´ na opracowanie strategii?
Ma∏gorzata Dudek: Ze wzgl´du na po∏o˝enie Gminy Rawa Mazowiecka wokó∏ miasta najwi´kszym
problemem jest migracja uczniów do szkó∏ miejskich. Mamy 3 szko∏y podstawowe i 3 zespo∏y (szko∏a
podstawowa + gimnazjum). Corocznie oko∏o 300 uczniów ucz´szcza do szkó∏ miejskich (gmina nie
otrzymuje na nich subwencji, a dodatkowo ponosi koszty dowozu). Nie mamy równie˝ przedszkola.
Dzieci z miejscowoÊci gminnych ucz´szczajà do miejskich przedszkoli (problem z naborem), a gmina
pokrywa koszty na podstawie porozumienia z miastem. Dodatkowo zale˝a∏o nam na wspó∏pracy mi´dzy
dyrektorami szkó∏ (wielu nauczycieli pracuje w kilku placówkach i wymieniajà si´ informacjami na temat
funkcjonowania szkó∏). Zak∏adaliÊmy, ˝e opracowanie strategii uaktywni rodziców i Êrodowiska lokalne na
rzecz placówek oÊwiatowych.
Skàd mieliÊcie Êrodki na przeprowadzenie strategii?
Ârodki próbowaliÊmy pozyskaç z POKL, nie dostaliÊmy jednak dotacji i ostatecznie zabezpieczyliÊmy
w∏asne Êrodki w bud˝ecie. Przy w∏aÊciwym uzasadnieniu mogà to byç Êrodki z 1%, który ka˝da gmina
obowiàzkowo zabezpiecza na doskonalenie nauczycieli, poniewa˝ w warsztatach biorà udzia∏ równie˝
nauczyciele i dyrektorzy.
Jak wybraliÊcie zespó∏ do pracy nad strategià – kto w nim uczestniczy∏?
Zacz´liÊmy od zorganizowania ogólnej debaty na temat stanu oÊwiaty w gminie. Poprowadzi∏a nam to
spotkanie Teresa Kot, która w gminie Jastków koordynowa∏a prace nad jednà z pierwszych strategii edukacji elementarnej w Polsce. Na debat´ zaprosiliÊmy dyrektorów szkó∏ oraz 5 nauczycieli z ka˝dej placówki, radnych, rodziców – przedstawicieli Rad Rodziców, so∏tysów, bibliotekarzy, dzia∏aczy sportowych.
Podczas debaty zosta∏ wy∏oniony 20-osobowy zespó∏ do prac nad tekstem strategii.
Jak wyglàda∏y konsultacje spo∏eczne?
Tekst strategii przedstawiono podczas posiedzenia Komisji OÊwiaty Rady Gminy. By∏ prezentowany podczas posiedzeƒ Rad Pedagogicznych w ka˝dej ze szkó∏, umieszczony jest na naszej stronie internetowej.
Podczas spotkaƒ w szko∏ach pad∏a propozycja, aby wybrane elementy przedstawiç w formie prezentacji
multimedialnej podczas zebraƒ z rodzicami i to zrobiliÊmy we wrzeÊniu na zebraniach rozpoczynajàcych
nowy rok szkolny. W paêdzierniku 2009 r. zosta∏a podj´ta uchwa∏a Rady Gminy przyjmujàca strategi´.
Czy mieliÊcie trudnoÊci w przygotowywaniu strategii?
Nie mieliÊmy problemów. Konsultantka Fundacji Komeƒskiego – Zoﬁa Ptasznik bardzo dobrze moderowa∏a
prace nad strategià. Wszyscy, ∏àcznie z rodzicami, byli bardzo zaanga˝owani, frekwencja by∏a super, jak
ktoÊ nie móg∏ byç, to wczeÊniej zg∏asza∏ i mia∏am wra˝enie, ˝e wszyscy podeszli do tego powa˝nie.

04.34

Jakie widzisz najwi´ksze korzyÊci z pracy nad strategià?
W naszym przypadku niezwykle cenna okaza∏a si´ wspó∏praca z lokalnà prasà, która w kolejnych artyku∏ach
przypomina∏a, ˝e podejmujemy dzia∏ania poprawiajàce stan oÊwiaty gminnej. By∏ artyku∏ o debacie, kolejnych warsztatach, konsultacjach w szko∏ach. To wa˝ne, poniewa˝ nadal mamy problem rozliczeƒ
z miastem za naszych uczniów. Pracujemy wspólnie nad zmianà przekonaƒ rodziców, ˝e tylko miejska
szko∏a jest dobra. Wypracowane cele sà realne, niektóre ju˝ wprowadzamy w ˝ycie, na przyk∏ad zespo∏y
wychowania przedszkolnego, budowa sali gimnastycznej. Kolejna korzyÊç to jasno okreÊlone dzia∏ania na
nast´pne lata, nawiàzanie wspó∏pracy mi´dzy szko∏ami – ju˝ widaç lepsze relacje mi´dzy dyrektorami.
Wa˝ne sà te˝ korzyÊci dla uczestników i spo∏ecznoÊci lokalnej. Podczas warsztatów mo˝na by∏o zauwa˝yç,
jak „rozkr´cajà” si´ rodzice, dyrektorzy mieli czas na wymian´ poglàdów, radni poznali stanowisko nauczycieli w ró˝nych sprawach. ZyskaliÊmy wÊród rodziców nowych liderów z ró˝nych Êrodowisk, ch´tnie
anga˝ujà si´ w ró˝ne dzia∏ania podejmowane przez gmin´, na przyk∏ad w akcj´ „Czysta gmina 2009”.
Jakie macie pomys∏y na monitorowanie wdra˝ania strategii w ˝ycie?
Powo∏amy zespó∏ ds. monitoringu wdra˝ania strategii. Zak∏adamy, ˝e raz w roku b´dziemy prezentowaç
realizacj´ zapisów strategii podczas sesji Rady Gminy.
Dzi´kujemy za rozmow´ i ˝yczymy sukcesów we wprowadzaniu gminnej strategii edukacji w ˝ycie.
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Informacja o Êrodkach, które mo˝na
pozyskiwaç na realizacj´ gminnej
strategii edukacji
W latach 2007–2013 Êrodki na rozwój infrastruktury edukacyjnej sà dost´pne w Regionalnych Programach Operacyjnych,
natomiast fundusze na wyrównywanie szans edukacyjnych, stypendia dla najbardziej uzdolnionych, programy rozwojowe dla
szkó∏, alternatywne formy edukacji przedszkolnej zarezerwowano w ramach Programu Kapita∏ Ludzki. W latach 2007–2013
wsparcie dzia∏aƒ edukacyjnych w wymiarze mi´dzynarodowym
oferujà te˝ programy wspó∏pracy transgranicznej w ramach Europejskiej Wspó∏pracy Terytorialnej.

Regionalne programy operacyjne
W przypadku programów regionalnych to zarzàdy województw
podj´∏y decyzj´ o tym, ile pieni´dzy przeznaczà na rozbudow´ infrastruktury edukacyjnej w swoich regionach, kierujàc si´ przy tym
limitami ustalonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
W ramach regionalnych programów operacyjnych wspierane sà
nast´pujàce typy projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej:
• Budowa nowych, remont, rozbudowa, przebudowa
i modernizacja istniejàcych obiektów dydaktycznych,
w szczególnoÊci budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu i pracowni
komputerowych, oraz wyposa˝enie ich w sprz´t i pomoce
naukowe wspierajàce proces kszta∏cenia.
• Inwestycje w infrastruktur´ sportowà powiàzane
z infrastrukturà edukacyjnà – obiekty dla szkolnego sportu,
rekreacji i kultury (m.in. sale gimnastyczne).
• Budowa nowych, remont, rozbudowa i przebudowa
istniejàcych bibliotek przyszkolnych oraz ich wyposa˝enie.
• Budowa nowych, remont, rozbudowa i odbudowa
istniejàcych obiektów infrastruktury spo∏eczno-edukacyjnej
(m.in. internatów, sto∏ówek) wraz z ich wyposa˝eniem.
• Zagospodarowanie otoczenia obiektów b´dàcych celem
projektu.
• Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepe∏nosprawnych w obiektach b´dàcych celem projektu oraz ich

otoczeniu, co przyczyni si´ do zapobiegania wykluczeniu
edukacyjnemu.

Program kapita∏ ludzki
W okresie 2007–2013 projekty z dziedziny edukacji sà realizowane równie˝ w ramach Programu Kapita∏ Ludzki. W programie tym wyodr´bniono dwa priorytety bezpoÊrednio
poÊwi´cone edukacji: Priorytet III „Wysoka jakoÊç systemu
oÊwiaty” oraz Priorytet IX „Rozwój wykszta∏cenia i kompetencji
w regionach”. Pierwszy z priorytetów jest realizowany w ramach komponentu centralnego przez ministra w∏aÊciwego ds.
oÊwiaty i wychowania, drugi – przez samorzàdy województw
w ramach komponentu regionalnego. Ârodki z komponentu
centralnego sà ukierunkowane na usprawnienie funkcjonowania ca∏ego systemu oÊwiaty i dzia∏ajàcych w ramach systemu
instytucji, natomiast w ramach komponentu regionalnego pomoc jest przeznaczona na bezpoÊrednie wsparcie szkó∏, uczniów i nauczycieli. Problemy edukacyjne osób zagro˝onych
wykluczeniem mogà byç rozwiàzywane w ramach realizacji
Priorytetu VII „Promocja integracji spo∏ecznej”.
Priorytet III „Wysoka jakoÊç systemu oÊwiaty”
Coraz silniejsze powiàzanie gospodarki i systemu kszta∏cenia
narzuca coraz wi´kszà potrzeb´ modernizowania instytucji oÊwiatowych i programów kszta∏cenia. Dlatego dzia∏ania
realizowane w ramach Priorytetu III sà ukierunkowane na
podwy˝szanie jakoÊci funkcjonowania systemu oÊwiaty.
W ramach Priorytetu III doﬁnansowane sà projekty majàce na celu:
• Stworzenie warunków i narz´dzi do monitorowania, ewaluacji i badaƒ systemu oÊwiaty (m.in. badaƒ dotyczàcych
efektywnoÊci kszta∏cenia oraz dostosowania jego zakresu do
potrzeb rynku pracy).
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• Rozwój systemu egzaminów zewn´trznych (m.in. badaƒ
dotyczàcych jakoÊci i efektywnoÊci systemu egzaminów
zewn´trznych, wsparcia zwi´kszajàcego efektywnoÊç pracy
komisji egzaminacyjnych).
• Modernizacj´ systemu nadzoru pedagogicznego (rozumianego jako ocenianie stanu, warunków i efektów dzia∏alnoÊci dydaktycznej, wychowawczej, opiekuƒczej szkó∏ i nauczycieli).
• Zwi´kszenie efektywnoÊci systemu kszta∏cenia i doskonalenia
kadr oÊwiaty, np. przygotowanie wybranych szkó∏ do realizacji
praktyk dla studentów przygotowujàcych si´ do wykonywania zawodu nauczyciela, uruchomienie nowego typu studiów
wy˝szych i podyplomowych dla osób przygotowujàcych si´
do wykonywania zawodu nauczyciela, ujednolicenie systemu
akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
• Doskonalenie programów nauczania m.in. poprzez ich
dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz opracowanie i pilota˝owe wdro˝enie innowacyjnych programów, materia∏ów dydaktycznych i metod
kszta∏cenia dotyczàcych m.in. kszta∏cenia w zakresie nauk
matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz
przedsi´biorczoÊci.
• Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego m.in.
poprzez opracowanie narz´dzi diagnostycznych i materia∏ów
metodycznych wspomagajàcych proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowaƒ zawodowych uczniów, budow´
systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej,
publikacj´ specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych.
Priorytet IX „Rozwój wykszta∏cenia i kompetencji
w regionach”
W ramach Priorytetu IX, który jest wdra˝any na poziomie regionów, realizowane sà m.in. projekty ukierunkowane na:

•
•
•
•
•
•

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.
Wyrównywanie szans edukacyjnych.
Zapewnienie wysokiej jakoÊci us∏ug edukacyjnych.
Podniesienie atrakcyjnoÊci i jakoÊci szkolnictwa zawodowego.
Wsparcie kadr systemu oÊwiaty.
Wsparcie oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
Niezmiernie istotnym zadaniem w zakresie edukacji jest wyrównywanie szans, i to ju˝ od samego poczàtku nauczania.
Dlatego z Programu Kapita∏ Ludzki wspó∏ﬁnansowane sà projekty polegajàce na:
• Tworzeniu oÊrodków wychowania przedszkolnego (w tym
równie˝ realizacji alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w Êrodowiskach o niskim stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a w szczególnoÊci
na obszarach wiejskich.
• Wsparciu istniejàcych oÊrodków wychowania przedszkolnego, umo˝liwiajàcym zwi´kszenie uczestnictwa dzieci
w wychowaniu przedszkolnym, np. d∏u˝sze godziny pracy
przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu.
• Opracowaniu i realizacji kampanii informacyjnych promujàcych edukacj´ przedszkolnà.
W ramach poszczególnych projektów dodatkowo mo˝na te˝
sﬁnansowaç tzw. twarde inwestycje s∏u˝àce dostosowaniu
istniejàcej infrastruktury do wymogów prowadzenia wychowania przedszkolnego (m.in. wymogów sanitarnych oraz wymogów bezpieczeƒstwa dzieci). Jednak wartoÊç tego rodzaju
przedsi´wzi´ç nie mo˝e przekroczyç 10% kosztów kwaliﬁkowalnych dla danego projektu. „Projekty dla przedszkolaków” sà realizowane w ramach Poddzia∏ania 9.1.1. Zmniejszanie nierównoÊci
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
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Informacja o Êrodkach, które mo˝na pozyskiwaç
na realizacj´ gminnej strategii edukacji
Szko∏a równych szans
Wyrównywanie szans edukacyjnych dotyczy uczniów o utrudnionym dost´pie do edukacji. Aby zniwelowaç istniejàce ró˝nice
i podnieÊç jakoÊç kszta∏cenia, szko∏y mogà staraç si´ o Êrodki na
realizacj´ programów rozwojowych, obejmujàcych:
• Dodatkowe zaj´cia dydaktyczno-wyrównawcze.

• Wdra˝anie programów i narz´dzi efektywnego zarzàdzania
placówkà oÊwiatowà, przyczyniajàcych si´ do poprawy
jakoÊci nauczania.
W ramach poszczególnych projektów mo˝na dodatkowo sﬁnansowaç inwestycje infrastrukturalne przyczyniajàce si´ do
wyrównywania szans edukacyjnych, np.:

• Doradztwo i opiek´ pedagogiczno-psychologicznà dla uczniów wykazujàcych problemy w nauce lub z innych przyczyn
zagro˝onych przedwczesnym wypadni´ciem z systemu
szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich,
wsparcie dla uczniów niepe∏nosprawnych, przeciwdzia∏anie
uzale˝nieniom i patologiom spo∏ecznym).

• Dostosowanie budynków i pomieszczeƒ szkolnych do potrzeb niepe∏nosprawnych uczniów.

• Dodatkowe zaj´cia (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem m.in. j´zyków obcych, przedsi´biorczoÊci
i nauk przyrodniczo-matematycznych.

• Zakup materia∏ów dydaktycznych s∏u˝àcych realizacji programów rozwojowych szkó∏ (np. pracownie specjalistyczne
czy laboratoria).

• Programy skierowane do dzieci i m∏odzie˝y, które znajdujà
si´ poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwczeÊnie opuszczajàcych
system szkolnictwa), umo˝liwiajàce ukoƒczenie danego etapu kszta∏cenia oraz kontynuacj´ nauki.
• Rozszerzanie oferty szkó∏ o zagadnienia zwiàzane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyÊciach p∏ynàcych z wyboru danej
Êcie˝ki edukacyjnej oraz mo˝liwoÊciach dalszego kszta∏cenia
w kontekÊcie uwarunkowaƒ lokalnego i regionalnego rynku
pracy (szkolne oÊrodki kariery).
• Wdro˝enie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania
cechujàcych si´ wy˝szà skutecznoÊcià ni˝ formy tradycyjne.

• Zakup bàdê wynajem Êrodków transportu dla uczniów
zamieszka∏ych na terenach o utrudnionym dost´pie do edukacji.

Tego rodzaju inwestycje nie mogà przekroczyç 10% kosztów
kwaliﬁkowalnych w ramach projektu.
Powy˝sze inicjatywy realizowane sà w ramach Poddzia∏ania
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dost´pie do edukacji oraz zmniejszanie ró˝nic
w jakoÊci us∏ug edukacyjnych.
Zach´ta i pomoc dla najzdolniejszych
Z Programu Kapita∏ Ludzki ﬁnansowane sà równie˝ wojewódzkie programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zw∏aszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, poniewa˝ sà to kierunki bardzo wa˝ne
z punktu widzenia potrzeb rynku pracy), których niekorzystna
sytuacja materialna stanowi barier´ w rozwoju edukacyjnym.
Za realizacj´ programów odpowiedzialne sà podmioty wskazane przez samorzàdy województw. O przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów mogà ubiegaç si´ szko∏y, które
przedstawiajà proﬁl ucznia (spe∏niajàcy kryteria ustalone przez
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przyznajàcego stypendium, np. odpowiednia Êrednia, wyniki
w konkursach, olimpiadach itp.) oraz przygotowany przez nauczyciela – opiekuna stypendysty program edukacyjny wraz ze
wskazaniem wydatków, które sà niezb´dne do jego realizacji.
Na podstawie tych zg∏oszeƒ wybierani sà uczniowie, którzy
otrzymajà stypendium przy zachowaniu warunku, ˝e dochód
w rodzinie stypendysty, przypadajàcy na jednego cz∏onka rodziny, nie przekracza kryterium dochodowego uprawniajàcego do
korzystania z pomocy spo∏ecznej. Stypendia sà przyznawane
uczniom gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych na okres 2 lat
(podzielony na 4 semestry nauki) oraz obejmujà okres nauki
na danym etapie kszta∏cenia. Program edukacyjny, opracowany przez nauczyciela, powinien zawieraç warunki (targety), jakie musi spe∏niç stypendysta w danym semestrze (np. Êrednia
ocen, zaj´cie okreÊlonego miejsca w olimpiadzie, uzyskanie
certyﬁkatu j´zykowego), aby wyp∏acanie stypendium by∏o
kontynuowane w kolejnym semestrze. Miesi´czna wysokoÊç
stypendium zosta∏a zaplanowana na 250 z∏ (co w okresie 24
miesi´cy oznacza wsparcie na jednego ucznia wysokoÊci 6.000
z∏). Wojewódzkie programy pomocy stypendialnej sà realizowane w ramach Poddzia∏ania 9.1.3. Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych.
System edukacji dostosowany do potrzeb rynku pracy
W ramach Programu Kapita∏ Ludzki szczególny nacisk zosta∏
po∏o˝ony na wsparcie szkolnictwa zawodowego, które pomimo sygna∏ów p∏ynàcych z rynku pracy, cieszy si´ znacznie
mniejszà atrakcyjnoÊcià i jakoÊcià kszta∏cenia zawodowego.
Konieczne jest wi´c zwi´kszenie potencja∏u szkó∏ zawodowych i propagowanie korzyÊci p∏ynàcych z wyboru tej Êcie˝ki
kszta∏cenia. Doﬁnansowanie z unijnych funduszy uzyskajà zatem
projekty zak∏adajàce realizacj´ programów rozwojowych, silnie
ukierunkowanych na dostosowanie kompetencji przysz∏ych absolwentów do potrzeb pracodawców, a tak˝e przygotowanie
uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Programy rozwojowe szkó∏ i placówek oÊwiatowych prowadzàcych kszta∏cenie
zawodowe mogà obejmowaç m.in.:

• Modernizacj´ oferty kszta∏cenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
(wprowadzanie nowych kierunków kszta∏cenia, modyfikacj´
programów nauczania na kierunkach istniejàcych).
• Dodatkowe zaj´cie ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ICT, j´zyków
obcych, przedsi´biorczoÊci, nauk przyrodniczo-matematycznych.
• Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego.
• Wspó∏prac´ szkó∏ i placówek prowadzàcych kszta∏cenie
zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
s∏u˝àcà podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako
przysz∏ych absolwentów, i wzmacnianie ich zdolnoÊci do zatrudnienia, w tym zw∏aszcza w zakresie praktycznych form
nauczania, takich jak sta˝e czy praktyki.
• Wyposa˝enie szkó∏ i placówek prowadzàcych kszta∏cenie
zawodowe w nowoczesne materia∏y dydaktyczne
(w tym podr´czniki szkolne), zapewniajàce wysokà jakoÊç
kszta∏cenia.
Dodatkowo, z Programu Kapita∏ Ludzki mo˝na sﬁnansowaç
projekty majàce na celu diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
w obszarze szkolnictwa zawodowego, zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Powy˝sze inicjatywy
realizowane sà w ramach Dzia∏ania 9.2. Podniesienie jakoÊci
i atrakcyjnoÊci szkolnictwa zawodowego.
Dla nauczycieli
W ramach Programu Kapita∏ Ludzki ﬁnansowane sà równie˝
projekty ukierunkowane na rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oÊwiaty:
• Studia podyplomowe i kursy doskonalàce dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalnà i regionalnà politykà edukacyjnà.
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• Studia wy˝sze dla nauczycieli zainteresowanych podwy˝szaniem lub uzupe∏nieniem posiadanego wykszta∏cenia.
Ponadto przewidziano doﬁnansowanie dla programów przekwaliﬁkowania nauczycieli szkolnych w zwiàzku ze zmieniajàcà
si´ sytuacjà demograﬁcznà (ni˝ szkolny) w kierunku kszta∏cenia
ustawicznego (osób doros∏ych).
Oddolne inicjatywy edukacyjne
Obszary wiejskie sà miejscem spi´trzenia wielu problemów
rozwojowych, które na ogó∏ sà trudniejsze do rozwiàzania ni˝
na terenie miast. W znacznym zakresie dotyczy to edukacji,
do której dost´p na obszarach wiejskich jest bardziej ograniczony ni˝ w du˝ych aglomeracjach miejskich. JednoczeÊnie
ÊwiadomoÊç wielu mieszkaƒców obszarów wiejskich w zakresie wagi edukacji i wykszta∏cenia dla ˝ycia zawodowego i spo∏ecznego jest ni˝sza ni˝ w przypadku mieszkaƒców
miast. W rezultacie zjawiska te ogniskujà si´ w negatywnych
wskaênikach edukacyjnych w odniesieniu do obszarów wiejskich: m.in. ni˝szym poziomie wykszta∏cenia mieszkaƒców obszarów wiejskich, ni˝szym stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, gorszych osiàgni´ciach edukacyjnych uczniów
pochodzàcych z obszarów wiejskich (wg badaƒ PISA) czy
ni˝szym stopniu upowszechnienia kszta∏cenia ustawicznego. Na tym tle znaczàcym problemem jest zbyt niski stopieƒ
aktywnoÊci mieszkaƒców wsi w zakresie samoorganizacji
i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiàzywania
problemów spo∏ecznoÊci wiejskich w obszarze edukacji.
W ramach Poddzia∏ania 9.5 realizowane jest wsparcie na rzecz
mieszkaƒców obszarów wiejskich, ukierunkowane na rozwój
oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oÊwiatowych w Êrodowiskach lokalnych oraz
podniesienie poziomu wykszta∏cenia mieszkaƒców obszarów
wiejskich, a zw∏aszcza umiej´tnoÊci zawodowych przydatnych
poza rolnictwem.

Priorytet VII „Promocja integracji spo∏ecznej”
Rozwiàzywanie problemów edukacyjnych Êrodowisk
zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym mo˝e byç wspierane
Êrodkami dost´pnymi w ramach nast´pujàcych Poddzia∏aƒ Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki:
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Ârodki wspierajàce oddolne inicjatywy na rzecz aktywnej integracji sà realizowane w ramach Poddzia∏ania 7.3. Uzasadnieniem dla skorzystania z tych Êrodków jest przedstawienie danych wskazujàcych, ˝e na terenie wiejskim obj´tym projektem
jest niewystarczajàce wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz
integracji spo∏ecznoÊci lokalnych, w naszym przypadku – utrudniony dost´p do us∏ug edukacyjnych z powodu ubóstwa, bezrobocia, problemu alkoholowego w rodzinie i innych wymienionych w ustawie o pomocy spo∏ecznej.
Wsparcie ﬁnansowe przewidziane jest dla oddolnych inicjatyw
lokalnych obejmujàcych:
• projekty przyczyniajàce si´ do integracji spo∏ecznej mieszkaƒców obszarów wiejskich (z wy∏àczeniem instrumentów
obj´tych zasadami pomocy publicznej),
• wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze edukacyjnym (informacyjnym, szkoleniowym) oraz promocyjnym
(w formie szkoleƒ, spotkaƒ, seminariów majàcych na celu
przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu mieszkaƒców
obszarów wiejskich),
• rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-spo∏ecznego i wspó∏pracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie
lokalnym.
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Aktywizacja zawodowa i spo∏eczna osób zagro˝onych
wykluczeniem spo∏ecznym
W ramach Poddzia∏ania 7.2.1 PO KL mo˝liwe jest pozyskanie Êrodków na edukacj´ u∏atwiajàcà osobom zagro˝onym
marginalizacjà – zwi´kszenie swojej aktywnoÊci spo∏ecznej i zawodowej. Z tych Êrodków mogà byç ﬁnansowane nast´pujàce
dzia∏ania:

• wsparcie tworzenia i dzia∏alnoÊci Êrodowiskowych instytucji
aktywizujàcych osoby niepe∏nosprawne, w tym zaburzone
psychicznie,

• wsparcie dla tworzenia i dzia∏alnoÊci podmiotów integracji
spo∏ecznej, w tym: centrów integracji spo∏ecznej, klubów
integracji spo∏ecznej, zak∏adów aktywnoÊci zawodowej oraz
podmiotów dzia∏ajàcych na rzecz aktywizacji spo∏ecznozawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest
dzia∏alnoÊç gospodarcza), z wyjàtkiem warsztatów terapii
zaj´ciowej,

• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych
form integracji spo∏ecznej m∏odzie˝y (Êwietlice Êrodowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby
Êrodowiskowe), po∏àczonych z realizacjà dzia∏aƒ w zakresie
reintegracji zawodowej i spo∏ecznej,

• kursy i szkolenia umo˝liwiajàce nabycie, podniesienie lub
zmian´ kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

• organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych,
m.in. z zakresu równoÊci szans, mobilnoÊci i elastycznoÊci
zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu,

• sta˝e, zatrudnienie subsydiowane i zaj´cia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
• poradnictwo psychologiczne, psychospo∏eczne lub zawodowe prowadzàce do integracji spo∏ecznej i zawodowej,
• rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego
i Êrodowiskowego na rzecz integracji zawodowej i spo∏ecznej
(w tym np. Êrodowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu,
treningu pracy),

• promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób
wykluczonych i zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym,

• rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-spo∏ecznego
i wspó∏pracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
• prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badaƒ i analiz z zakresu polityki spo∏ecznej w regionie (w tym dzia∏aƒ
majàcych na celu przygotowanie i wdra˝anie gminnych
lub powiatowych strategii rozwiàzywania problemów
spo∏ecznych).

• rozwój us∏ug spo∏ecznych przezwyci´˝ajàcych indywidualne
bariery w integracji spo∏ecznej, w tym w powrocie na rynek
pracy,
• rozwijanie umiej´tnoÊci i
niezb´dnych na rynku pracy,

kompetencji

spo∏ecznych,

05.43

Informacja o Êrodkach, które mo˝na pozyskiwaç
na realizacj´ gminnej strategii edukacji
Wsparcie edukacji z programów europejskiej wspó∏pracy terytorialnej

Program edukacyjny Unii Europejskiej
„Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”

W latach 2007–2013 w programach wspó∏pracy transgranicznej w szczególnoÊci promowane sà dzia∏ania wspierajàce
rozwój w sferze edukacji, w tym rozwój nowych i wzmacnianie ju˝ istniejàcych sieci wspó∏pracy w tej dziedzinie. WÊród
przyk∏adowych kategorii dzia∏aƒ, które b´dà mog∏y uzyskaç
wsparcie w ramach poszczególnych programów, mo˝na
wyró˝niç dzia∏ania dotyczàce m.in.:

Od 1 stycznia 2007 roku do koƒca 2013 roku Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji prowadzi program edukacyjny Unii Europejskiej
– Life Long Learning, czyli „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”. Program ten wspiera mobilnoÊç, aktywne obywatelstwo europejskie
i dialog mi´dzykulturowy; promuje te˝ nauk´ j´zyków obcych
i integracj´ europejskà. Jest skierowany do osób w ka˝dym wieku, bez wzgl´du na sytuacj´ materialnà czy zdrowotnà. Pomaga
w samorealizacji, rozwija ducha przedsi´biorczoÊci. Za realizacj´
celów programu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” w poszczególnych sektorach odpowiedzialne sà programy szczegó∏owe:

• Nawiàzywania i rozwoju wspó∏pracy w zakresie edukacji.
• Wymiany uczniów i m∏odzie˝y.
• Wprowadzenia pilota˝owych, nowatorskich programów
nauczania.
• Kszta∏cenia j´zykowego.
• Organizacji imprez rekreacyjno-edukacyjnych.
Dzia∏ania dotyczàce edukacji mogà uzyskaç doﬁnansowanie
tak˝e w ramach Priorytetu „Wspieranie inicjatyw lokalnych”,
czyli tzw. mikroprojektów. Sà to ma∏e projekty typu „ludzie dla
ludzi”, które majà na celu wspieranie rozwoju zasobów ludzkich
i edukacji oraz transferu wiedzy i doÊwiadczeƒ wzd∏u˝ granicy.
Mikroprojekty, którymi zarzàdzajà euroregiony, realizowane sà
w szczególnoÊci w Programach Wspó∏pracy Transgranicznej:
Litwa-Polska, Polska-S∏owacja, Polska-Czechy. Ponadto w Programie Polska-S∏owacja mo˝liwa jest realizacja tzw. projektów
sieciowych, tj. dzia∏aƒ w formie sieci wspó∏pracy nawiàzywanej
pomi´dzy wspó∏pracujàcymi ze sobà instytucjami. Obszary
wspó∏pracy, których mogà dotyczyç projekty sieciowe, to przede wszystkim wspó∏praca w zakresie edukacji, lepszej wymiany
informacji, rozwoju wspólnych us∏ug edukacyjnych.

• Comenius – program dla wszystkich osób korzystajàcych
z edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym lub
bioràcych w niej udzia∏ udzia∏ (do koƒca szko∏y Êredniej),
a tak˝e dla instytucji i organizacji zapewniajàcych kszta∏cenie
w tym zakresie.
• Erasmus – dla osób korzystajàcych z edukacji na poziomie
studiów wy˝szych; dotyczy równie˝ szkolenia i kszta∏cenia
zawodowego na poziomie studiów wy˝szych, w tym studiów doktoranckich, odpowiada na potrzeby instytucji i organizacji zapewniajàcych lub u∏atwiajàcych edukacj´ i szkolenia w tym zakresie.
• Leonardo da Vinci – dla osób korzystajàcych ze szkolenia
i kszta∏cenia zawodowego, poza szkoleniem i kszta∏ceniem
zawodowym na poziomie studiów wy˝szych; wpiera
tak˝e instytucje i organizacje zapewniajàce bàdê u∏atwiajàce
kszta∏cenie zawodowe doros∏ych.
• Grundtvig – program dotyczàcy kszta∏cenia doros∏ych; odpowiada na wyzwania edukacyjne zwiàzane ze starzeniem si´
populacji w Europie, zapewnia pomoc w zdobywaniu wiedzy
i kwalifikacji oraz umo˝liwia mobilnoÊç osób doros∏ych.
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• Jean Monnet – program dla rozwoju badaƒ i nowych metod nauczania w dziedzinie integracji europejskiej, wspierania
instytucji dzia∏ajàcych w obszarze edukacji na terenie Europy.
• Program mi´dzysektorowy – dla wspó∏pracy w dziedzinie uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie, promocji nauki j´zyków
obcych, rozwoju nauczania poprzez ICT, upowszechniania
rezultatów programu i wymiany dobrych praktyk.

Ârodki fundacji grantodawczych
Przy realizacji dzia∏aƒ zaplanowanych w gminnych strategiach
edukacyjnych warto te˝ wziàç pod uwag´ udzia∏ w wybranych Programach Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci
(www.pafw.pl), których celem jest wyrównywanie szans
m∏odzie˝y z terenów wiejskich i ma∏ych miast oraz wyzwalanie
i umacnianie na tych terenach aktywnoÊci obywatelskiej.
W szczególnoÊci zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych i zapoznania si´ ofertà nast´pujàcych programów:
Równaç Szanse
– realizowanym przez Polskà Fundacj´ Dzieci i M∏odzie˝y.
Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start
w doros∏e ˝ycie m∏odzie˝y z terenów wiejskich i ma∏ych miast
(do 20.000 mieszkaƒców). Dobry start rozumiany jest jako
realizowanie przez m∏odych ludzi samodzielnie i realistycznie
okreÊlonych celów ˝yciowych (w tym tak˝e celów edukacyjnych). Program adresowany jest do organizacji pozarzàdowych,
bibliotek gminnych, gminnych domów kultury oraz grup nieformalnych, które mogà otrzymaç dotacje na realizacj´ projektów,
w których m∏odzie˝ pe∏ni rol´ pomys∏odawców i realizatorów
wspólnie zaplanowanych dzia∏aƒ.
Strona internetowa Programu: www.rownacszanse.pl

English Teaching
– realizowanym przez Nidzickà Fundacj´ Rozwoju „Nida”.
Celem Programu jest wspieranie dzia∏aƒ na rzecz poprawy poziomu nauczania j´zyka angielskiego i jego promocja
wÊród dzieci i m∏odzie˝y z ma∏ych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli j´zyka angielskiego
spoza du˝ych aglomeracji miejskich. Program adresowany jest do szkó∏, organizacji pozarzàdowych oraz instytucji
oÊwiatowych, które ubiegajà si´ o dotacje na realizacj´ projektów zwiàzanych z nauczaniem j´zyka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie.
Strona internetowa Programu: www.englishteaching.org.pl
Dzia∏aj Lokalnie
– realizowanym przez Akademi´ Rozwoju Filantropii
Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych spo∏ecznoÊci
wokó∏ ró˝nych celów o charakterze dobra wspólnego. Program realizowany jest we wspó∏pracy z siecià Lokalnych Organizacji Grantowych organizujàcych konkursy grantowe dla
organizacji pozarzàdowych oraz grup nieformalnych, w których wspierane sà projekty inicjujàce wspó∏prac´ mieszkaƒców
z ma∏ych miejscowoÊci.
Strona internetowa Programu: www.dzialajlokalnie.pl
Projektor. Wolontariat Studencki
– realizowanym przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.Celem programu jest wykorzystanie potencja∏u
intelektualnego oraz aktywnoÊci m∏odzie˝y akademickiej
w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y
z ma∏ych miejscowoÊci poprzez realizacj´ w szko∏ach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy
studentów-wolontariuszy. Realizacja Programu opiera si´ na
wspólnym zaanga˝owaniu studentów, nauczycieli, przedstawicieli samorzàdu i innych partnerów w dzia∏ania, których
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bezpoÊrednim rezultatem jest ciekawa i po˝yteczna formà organizacji czasu wolnego dzieci i m∏odzie˝y.

• Wype∏niony Formularz zostanie przes∏any do Fundacji
Komeƒskiego.

Strona internetowa Programu: www.projektor.org.pl

• Po zapoznaniu si´ z opisem planowanych dzia∏aƒ i problemem pytajàcego, Fundacja b´dzie kontaktowaç Paƒstwa
bezpoÊrednio z wybranym konsultantem lub umawiaç termin
rozmowy telefonicznej/spotkania z pracownikiem Fundacji.

Ponadto, zach´camy do regularnego odwiedzania Portalu Organizacji Pozarzàdowych www.ngo.pl, który powsta∏ po to, by
m.in. inicjowaç ciekawe i wa˝ne dla organizacji pozarzàdowych
dyskusje, umo˝liwiç wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ, a przede wszystkim – by na bie˝àco informowaç o tym, co dzieje
si´ w III sektorze, w tym: s∏u˝yç informacjà o funduszach
dost´pnych dla organizacji pozarzàdowych.

Zach´camy do korzystania z pomocy konsultantów!

Pomoc Fundacji Komeƒskiego w pozyskiwaniu Êrodków na wdra˝anie strategii
edukacyjnych
W ramach programu „Dla Dzieci” realizowanego we
wspó∏pracy z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci Fundacja Komeƒskiego przygotowa∏a zespó∏ konsultantów, których
zadaniem jest pomoc w uzyskiwaniu funduszy na dzia∏ania
podnoszàce jakoÊç edukacji i wyrównujàce szanse edukacyjne
dzieci mieszkajàcych na terenach wiejskich.
Procedura wspó∏pracy z konsultantem:
• Na stronie programu „Dla Dzieci” http://www.dladzieci.org.pl
umieÊciliÊmy formularz, gdzie mogà opisaç Paƒstwo swoje plany zwiàzane z tworzeniem i uruchamianiem ró˝nych
dzia∏aƒ edukacyjnych dla najm∏odszych (planowana forma zaj´ç, wymiar, zasady dzia∏ania, lokal, Êrodki z których
zamierzajà Paƒstwo finansowaç dzia∏ania). WejÊcie do formularza – przez migajàcy banner z lewej strony.
• Po wype∏nieniu pól obowiàzkowych mogà Paƒstwo opisaç
swój problem lub zadaç konkretne pytania dotyczàce prowadzenia i finansowania dzia∏aƒ na rzecz najm∏odszych.
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Za∏àcznik do uchwa∏y Nr XXXVI/215//09 Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 paêdziernika 2009 r.

Strategia rozwoju edukacji w gminie
Rawa Mazowiecka w latach 2009-2014
Wst´p
Rok 1989 by∏ dla Polski rokiem niosàcym ogromne zmiany
w wielu obszarach ˝ycia spo∏ecznego, mi´dzy innymi w dziedzinie oÊwiaty.
Niezwykle wa˝nym wydarzeniem by∏a decentralizacja
zarzàdzania systemem oÊwiaty w kraju. Fakt ten sprawi∏, ˝e
samorzàdy terytorialne zacz´∏y w pe∏ni odpowiadaç za organizowanie i realizacj´ zadaƒ oÊwiatowych w Êrodowisku lokalnym, za dbanie o ich jakoÊç. Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ
w∏asnych gminy sta∏a si´ edukacja. Oznacza to zak∏adanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkó∏ podstawowych, a od
1999 roku równie˝ gimnazjów.
Dla w∏adz Gminy Rawa Mazowiecka edukacja jest jednà
z najwa˝niejszych dziedzin ˝ycia spo∏ecznego. W zwiàzku
z tym, aby zapewniç wysokiej jakoÊci kszta∏cenie i wychowanie
na ka˝dym poziomie edukacyjnym, w∏adze dà˝à do stworzenia
spójnej i efektywnej strategii dzia∏aƒ. Dzia∏aƒ zmierzajàcych do
przygotowania m∏odego cz∏owieka do optymalnego radzenia
sobie na dalszych etapach kszta∏cenia i w doros∏ym ˝yciu, zaÊ
Êrodowiska lokalnego do w∏aÊciwego rozumienia edukacji i wychowania oraz wspó∏odpowiedzialnoÊci i wspó∏uczestniczenia
w tych procesach. Oznacza to permanentne dbanie o jakoÊç
procesu edukacyjnego, odpowiednià baz´ infrastrukturalnà,
podnoszenie poziomu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej dotyczàcej
edukacji i wychowania.
Ka˝da gmina, jako organ prowadzàcy poszczególne lokalne placówki wychowaniai edukacji, podejmuje wynikajàce stàd konkretne zadania. Nale˝à do nich:
• Zapewnienie odpowiednich warunków dzia∏ania placówek
przedszkolnych i szkolnych, tak by uczestniczàcy w procesie
edukacji mieli pe∏ne bezpieczeƒstwo oraz higieniczne warunki;

• Wykonywanie zadaƒ inwestycyjnych, w tym remontów
i modernizacji;
• Zapewnienie w∏aÊciwej obs∏ugi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej poszczególnych placówek;
• Dbanie o infrastruktur´ dydaktycznà tj. odpowiednie
wyposa˝enie w pomoce i sprz´t do realizacji programów
nauczania, wychowania i innych zadaƒ statutowych wszystkich placówek.
Wyznaczone ustawami zadania sà bardzo kosztowne i oznaczajà
du˝e obcià˝enie ﬁnansowe dla gminy. Rodzi to potrzeb´ planowego, roz∏o˝onego w czasie realizowania poszczególnych
dzia∏aƒ. Potrzeby Êrodowiska oÊwiatowego oraz szerokiego
Êrodowiska lokalnego wzrastajà systematycznie, muszà jednak respektowaç mo˝liwoÊci ﬁnansowe samorzàdów. Z kolei
samorzàdy muszà braç pod uwag´ wyra˝ane potrzeby swoich
mieszkaƒców dotyczàce edukacji.
Kolejnym wyzwaniem dla gmin, dla Gminy Rawa Mazowiecka
tak˝e, by∏o uzyskanie przez Polsk´ cz∏onkostwa w Unii Europejskiej i wynikajàce stàd okreÊlone standardy dotyczàce edukacji.
Bioràc pod uwag´ powy˝sze argumenty wa˝ne jest, by
dzia∏ania na rzecz oÊwiaty mia∏y charakter planowy, anga˝ujàcy
jak najszersze Êrodowisko spo∏eczne, gwarantowa∏y jej wysokà
jakoÊç oraz szerokà dost´pnoÊç. Oznacza to równanie szans
edukacyjnych wszystkich dzieci na terenie gminy wiejskiej.
Aby zapewniç wymienione standardy kszta∏cenia, nale˝y wypracowaç spójnà i efektywnà strategi´ dzia∏aƒ na rzecz edukacji.
Elementami sk∏adowymi oÊwiaty sà przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, rodzice, specjaliÊci wspierajàcy, w∏adze oraz
szerokie lokalne Êrodowisko edukacyjne – instytucje kultury,
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pomocy spo∏ecznej i zdrowia, organizacje pozarzàdowe, lokalni twórcy, osoby znaczàce dla Êrodowiska.

namiczny, uwzgl´dniajàcy dokonujàce si´ zmiany uwarunkowaƒ
i wynikajàcej stàd ewentualnej korekty zapisanych planów.

Niniejszy dokument „Strategia rozwoju edukacji w Gminie Rawa
Mazowiecka” zosta∏ opracowany spo∏ecznie w cyklu warsztatów
zrealizowanych pod kierunkiem trenera Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego w Warszawie. W warsztatach
brali udzia∏ przedstawiciele Êrodowiska nauczycielskiego, rodziców, organizacji pozarzàdowych, OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,
placówek kultury, Rady Gminy i Urz´du Gminy.

Strategia przewiduje realizacj´ wypracowanych celów strategicznych (g∏ównych) w pi´cioletnim okresie czasu, poprzez wdra˝anie przyporzàdkowanych celom operacyjnym
(czàstkowym), konkretnych dzia∏aƒ.

Przyjmuje si´, ˝e strategia to dokument okreÊlajàcy plan
d∏ugofalowego dzia∏ania w∏adz gminy oraz lokalnych organizacji i instytucji zwiàzanych z rozwojem edukacji gminnej,
z uwzgl´dnieniem zewn´trznych i wewn´trznych uwarunkowaƒ. Celem tego planu jest realizacja potrzeb i aspiracji lokalnej
spo∏ecznoÊci, w oparciu o realnie oszacowane, istniejàce oraz
potencjalne si∏y i Êrodki znajdujàce si´ w dyspozycji gminy.
Realizacja strategii rozwoju edukacji w Gminie Rawa Mazowiecka zak∏ada korzystanie ze Êrodków publicznych wewn´trznych
i zewn´trznych, w tym ze Êrodków UE oraz ze Êrodków prywatnych. Pozyskiwanie i zarzàdzanie tymi Êrodkami stanowi
osobne zadanie dla gminy, w tym równie˝ dla poszczególnych
placówek edukacyjnych i wychowawczych.
Strategia dzia∏ania w zakresie edukacji stanowi podstaw´ do
prowadzenia racjonalnej polityki oÊwiatowej, a tak˝e wyznacza zadania zarówno podmiotowi odpowiedzialnemu za tworzenie infrastruktury, jak te˝ odpowiedzialnemu za poziom
i efektywnoÊç kszta∏cenia. Jest tak˝e dokumentem anga˝ujàcym
do wspó∏pracy poszczególne instytucje i organizacje, do tworzenia lokalnych partnerstw, szukania sprzymierzeƒców.
Strategia nie jest dokumentem „zamkni´tym”, przewiduje si´,
˝e mogà wystàpiç czynniki wewn´trzne i zewn´trzne w istotny
sposób wp∏ywajàce na za∏o˝enia i realizacj´ dzia∏aƒ. Stàd zak∏ada
si´, ˝e proces jej realizacji b´dzie mieç charakter ciàg∏y, ale dy-

Zdeﬁniowaniu i analizie najistotniejszych problemów edukacji gminnej oraz ustaleniu celów, b´dàcych odpowiedzià na
istniejàce problemy, towarzyszy w strategii wyznaczenie mierników (kryteriów oceny), dzi´ki którym mo˝liwy jest bie˝àcy
monitoring (kontrola) realizacji oraz bilans koƒcowy.
Podstawowym warunkiem realizacji strategii przez gmin´ jest
istnienie zgody spo∏ecznej na wytyczone priorytety. Dlatego te˝
do tworzenia strategii zostali zaproszeni przedstawiciele szerokiego Êrodowiska spo∏ecznego. Wypracowany projekt dokumentu przedstawiany jest radnym, ale tak˝e jak najwi´kszej
liczbie mieszkaƒców gminy. Ka˝dy ma szans´ wyraziç swojà
opini´, zg∏osiç swoje propozycje. Chodzi o to, by umo˝liwiç
wp∏ywanie na za∏o˝one cele strategiczne i dzia∏ania szerokiej
grupie spo∏ecznej.
Strategia rozwoju edukacji w Gminie Rawa Mazowiecka sk∏ada
si´ z nast´pujàcych elementów:
• Analiza stanu aktualnego,
• OkreÊlenie silnych i s∏abych stron edukacji gminnej oraz
szans i zagro˝eƒ,
• Zdefiniowanie priorytetów,
• OkreÊlenie celów strategicznych (g∏ównych),
• OkreÊlenie celów operacyjnych (szczegó∏owych),
• Przyporzàdkowanie celom operacyjnym konkretnych dzia∏aƒ/
programów wraz z miernikami (kryteriami oceny realizacji),
• Wyznaczenie instytucji/osób odpowiedzialnych za realizacj´
dzia∏aƒ,
• OkreÊlenie êróde∏ finansowania programów.
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Strategia rozwoju edukacji w gminie Rawa Mazowiecka
w latach 2009-2014
Wypracowana strategia okreÊla wizj´ absolwenta
edukacji gminnej, przysz∏oÊç edukacji w gminie, wyznacza zadania i Êrodki do ich realizacji, co sprawia, ˝e
jest ona specyﬁcznym planem inwestycyjnym. Wobec
tego musi byç integralnà cz´Êcià innych dokumentów
niezb´dnych dla planowego rozwoju gminy jak Plan
Rozwoju Lokalnego Gminy Rawa Mazowiecka na lata
2008–2013, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka, Wieloletni program inwestycyjny Gminy Rawa Mazowiecka.
Z kolei plany i dokumenty jednostek organizacyjnych
Gminy i innych instytucji lokalnych muszà zostaç
podporzàdkowane realizacji celów strategicznych
przyj´tych w niniejszym dokumencie.
Posiadanie strategii rozwoju edukacji gminnej stanowi wa˝ny
element w zakresie ubiegania si´ o Êrodki zewn´trzne. Gmina mo˝e wykazaç, ˝e dzia∏ania na które aplikuje, znajdujàce si´
w wieloletnim planie rozwoju oÊwiaty, nie sà przypadkowe, a ich
realizacja znajduje odzwierciedlenie w zadaniach strategicznych,
co dotujàcemu daje pewnoÊç, ˝e dane dzia∏anie b´dzie kontynuowane równie˝ po zakoƒczeniu ﬁnansowania zewn´trznego.
Dla wielu dotujàcych jest to przesàdzajàcy argument.
Strategia gwarantuje realizacj´ wyznaczonych dzia∏aƒ niezale˝nie
od kadencyjnoÊci w∏adz, uwarunkowaƒ gospodarczych czy politycznych.

I. Opis stosowanej metody
1. Informacje wst´pne
Wypracowanie podstaw strategii rozwoju edukacji w Gminie
Rawa Mazowiecka odby∏o si´ podczas spotkaƒ warsztatowych
z przedstawicielami ró˝nych grup mieszkaƒców.

W czasie spotkaƒ zosta∏a przeprowadzona analiza silnych
i mocnych stron edukacji w gminie, oraz szans i zagro˝eƒ
zewn´trznych (tzw. analiza SWOT), a tak˝e analiza wypowiedzi dzieci i m∏odzie˝y wyra˝onych w przeprowadzonych
ankietach. Sprecyzowane zosta∏y cele strategiczne (g∏ówne)
i operacyjne (szczegó∏owe). Zdeﬁniowano model absolwenta,
a tak˝e wizj´/misj´ gminnej edukacji.
Model absolwenta edukacji gminnej zdeﬁniowano, odwo∏ujàc
si´ do oczekiwaƒ poszczególnych uczestników szkolenia warsztatowego, w oparciu o wypracowane wizje absolwentów
poszczególnych etapów edukacyjnych.
Edukacja elementarna
Absolwent edukacji elementarnej posiada umiej´tnoÊç poprawnego czytania, pisania i liczenia. Potraﬁ funkcjonowaç w grupie
rówieÊniczej. Jest wystarczajàco samodzielny, ciekawy Êwiata,
rozwija swojà ciekawoÊç poznawczà.
Edukacja na etapie klas IV–VI
Absolwent szko∏y podstawowej posiada odpowiednià wiedz´
i wykorzystuje jà. Zna j´zyk obcy w podstawowym stopniu.
Odpowiedzialnie korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji. Potraﬁ pracowaç w grupie. Jest odwa˝ny, aktywny, kulturalny, sumienny, asertywny. Prezentuje dobrà kondycj´ ﬁzycznà – dba
o zdrowie swoje i innych oraz o swoje otoczenie.
Edukacja na etapie gimnazjum
Absolwent gimnazjum posiada wiedz´ ogólnà o otaczajàcym
go Êwiecie, odpowiednio jà wykorzystuje. Prezentuje adekwatne poczucie w∏asnej wartoÊci. Radzi sobie w ró˝nych sytuacjach ˝yciowych. Dokonuje w∏aÊciwych wyborów. Pos∏uguje
si´ j´zykiem obcym. Jest odpowiedzialny, sumienny, kreatywny,
uczciwy i tolerancyjny.
Absolwent edukacji gminnej w Gminie Rawa Mazowiecka posiada i samodzielnie poszerza ogólnà
wiedz´ oraz potraﬁ z niej korzystaç. Zna j´zyk obcy.
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Sprawnie i odpowiedzialnie pos∏uguje si´ technologiami informacyjnymi. Prezentuje adekwatne poczucie
w∏asnej wartoÊci. Radzi sobie w ró˝nych sytuacjach.
Dokonuje w∏aÊciwych wyborów ˝yciowych. Potraﬁ zachowaç dobre relacje z innymi. Dba o swoje zdrowie
i rozwój ﬁzyczny. Identyﬁkuje si´ ze Êrodowiskiem lokalnym i podejmuje dzia∏ania na jego rzecz. Cechuje
go odpowiedzialnoÊç, sumiennoÊç, kreatywnoÊç, tolerancja oraz kultura osobista.

Przeprowadzona analiza SWOT pos∏u˝y∏a do zidentyﬁkowania
czynników kluczowych majàcych wp∏yw na przysz∏oÊç edukacji w Gminie Rawa Mazowiecka. Dla okreÊlenia przysz∏oÊci
edukacji wzi´to pod uwag´ tak˝e analiz´ informacji zawartych
w ankietach przeprowadzonych wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Ankiety przeprowadzono wÊród dzieci w wieku przedszkolnym
ucz´szczajàcych i nie ucz´szczajàcych do przedszkoli czy innych
form wychowania przedszkolnego, dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych przy szko∏ach podstawowych, uczniów klas I–VI oraz
m∏odzie˝y gimnazjalnej.

2. Podstawowe informacje o metodzie SWOT
Analiza SWOT zosta∏a wykorzystana jako kompleksowa metoda badajàca obszar edukacji gminnej oraz analizy wewn´trznych
zale˝noÊci w tym obszarze. Analiza SWOT opiera si´ na prostym schemacie klasyﬁkacji, wszystkie czynniki majàce wp∏yw
na bie˝àcà i przysz∏à sytuacj´ edukacji w gminie, dzieli si´ na:
Zewn´trzne i wewn´trzne w stosunku do edukacji.
Negatywnie wp∏ywajàce na edukacj´ i majàce wp∏yw pozytywny.
Ze skrzy˝owania wymienionych podzia∏ów powstajà cztery kategorie czynników:
•
•
•
•

Zewn´trzne pozytywne – szanse,
Zewn´trzne negatywne – zagro˝enia,
Wewn´trzne pozytywne – mocne strony,
Wewn´trzne negatywne – s∏abe strony.

Analiza SWOT polega na zidentyﬁkowaniu wymienionych
czterech grup czynników, opisaniu ich wp∏ywu na rozwój edukacji w gminie, a tak˝e mo˝liwoÊci os∏abiania lub wzmacniania
si∏y ich oddzia∏ywania. Zestawienie i porównanie ze sobà szans
i zagro˝eƒ z mocnymi i s∏abymi stronami pozwala na okreÊlenie
jej pozycji strategicznej, a tak˝e mo˝e byç inspiracjà do szukania
ciekawych, skutecznych rozwiàzaƒ.

3. Podstawowe informacje o metodzie ZOPP
(planowanie ukierunkowane na cel)
Istotà metody planowania ukierunkowanego na cel jest
za∏o˝enie, ˝e informacje i wiedza potrzebna do opracowania
strategii edukacji w gminie istnieje, ale poszczególne jej elementy sà nieuporzàdkowane i rozproszone w ró˝nych instytucjach i organizacjach. Obecnym zadaniem by∏o zebranie tej
wiedzy, poddanie jej analizie, zaplanowanie dzia∏aƒ, wyznaczenie wskaêników oraz Êrodków s∏u˝àcych do ich realizacji – czyli
zebranie w jeden dokument.
Osoba i rola moderatora
Moderatorem w procesie wypracowywania strategii by∏ trener
Fundacji Rozwoju Dzieci im J. A. Komeƒskiego z Warszawy.
Moderator kierowa∏ pracami zespo∏ów w trakcie warsztatów.
Jego rola polega∏a na kierowaniu dyskusjà, porzàdkowaniu wypowiedzi, utrwalaniu wyników dyskusji.
G∏ówne zasady metody ZOPP
Podstawowà formà pracy podczas trwania spotkaƒ warsztatowych z przedstawicielami poszczególnych grup spo∏ecznych,
w tym w∏adz gminnych, by∏o planowanie w grupie oraz dyskusja pozwalajàce na uzyskanie optymalnego efektu. Dlatego
wa˝ny by∏ odpowiedni wybór uczestników jako reprezentantów istotnych dla gminy Êrodowisk.
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Strategia rozwoju edukacji w gminie Rawa Mazowiecka
w latach 2009-2014
Etapy w procesie planowania
Praca nad strategià przebiega∏a wed∏ug poni˝szych etapów:

Gmina Rawa Mazowiecka posiada obszar 163,98 km2, w tym:

1. Analiza problemów
• Ustalenie problemu podstawowego dla edukacji w gminie,
• Przeanalizowanie przyczyn i skutków tych problemów

• u˝ytki rolne: 78%,
• u˝ytki leÊne: 15%,
• pozosta∏e grunty: 7%.

2. Analiza celów
Cele oÊwiatowe wynikajà ze zidentyfikowanych oczekiwaƒ
spo∏ecznych, ambicji rodziców, potrzeb dzieci, potrzeb i sytuacji gminy oraz oczekiwaƒ Êrodowiska oÊwiatowego.
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3. Planowanie dzia∏aƒ prowadzàcych do osiàgni´cia
przyj´tych celów
• Opracowanie zarysu dzia∏aƒ,
• Formu∏owanie najwa˝niejszych za∏o˝eƒ dotyczàcych
sposobu dzia∏ania,
• OkreÊlenie mierników realizacji,
• OkreÊlenie osób, bàdê instytucji odpowiedzialnych za
realizacj´.

II. Inwentaryzacja zasobów
w kontekscie edukacji gminnej
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gminy

1. Po∏o˝enie, powierzchnia, ludnoÊç.

Mapa 1. Mapa województwa ∏ódzkiego z podzia∏em na powiaty

Gmina Rawa Mazowiecka po∏o˝ona jest w województwie
∏ódzkim, w zachodniej cz´Êci powiatu rawskiego. W latach
1975–1998 gmina nale˝a∏a do województwa skierniewickiego. W sk∏ad gminy wchodzà 54 miejscowoÊci skupione
w 38 so∏ectwach.

Gmina Rawa Mazowiecka graniczy z nast´pujàcymi gminami:

Ârednia g´stoÊç zaludnienia w gminie wynosi 52,1 mieszk./ km.

• G∏uchów,
• Skierniewice,
• Nowy Kaw´czyn,
• Cielàdz,
• Regnów,

Gmina Rawa Mazowiecka jest gminà wiejskà, okalajàcà Miasto
Rawa Mazowiecka i obejmujàcà 25,36% powierzchni powiatu.
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• ˚elechlinek,
• Czerniewice,
• Miastem Rawa Mazowiecka,
• Miastem i Gminà Bia∏a Rawska.

• ujemny przyrost naturalny,
• malejàca dzietnoÊç,
• wzrost przeci´tnej d∏ugoÊci ˝ycia – do 78,9 dla kobiet i 70,5
dla m´˝czyzn,
• migracje wewn´trzne i zagraniczne.
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Liczba ludnoÊci
Liczba mieszkaƒców Gminy Rawa Mazowiecka w okresie
od 1995 r. do 2006 r. przedstawia∏a si´ w nast´pujàcy sposób.
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Stan ludnoÊci w poszczególnych latach
w gminie Rawa Mazowiecka
Mapa 2. Powiat rawski z podzia∏em na gminy
So∏ectwa gminy Rawa Mazowiecka to:
Boguszyce, Bogus∏awki Ma∏e, Byszewice, Chrusty, Dziurdzio∏y,
Gar∏ów, G∏uchówek, Jakubów, Janolin, Julianów, Kaleƒ, Konopnica, Kaliszki, Ksi´˝a Wola, Kurzeszyn, Leopoldów, Linków,
Lutkówka, Ma∏gorzatów, Matyldów, Niwna, Nowa Wojska,
Pasieka Wa∏owska, Podlas, Przewodowice, Pukinin, Rogówiec,
Rossocha, Soszyce, Stara Wojska, Stare Byliny, Âcieki, Wa∏owice,
Wilkowice, Wo∏ucza, Zagórze, Zawady, ˚ydomice.
W najbli˝szym czasie zasadniczy wp∏yw na kszta∏t polityki
spo∏ecznej w ca∏ym województwie ∏ódzkim, jak i w gminie
Rawa Mazowiecka, b´dà mia∏y procesy demograﬁczne, które
uwidoczni∏y si´ i nasili∏y w ostatnich latach.

Rok

LudnoÊç
ogó∏em

M´˝czyêni

Kobiety

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

8638
8657
8674
8761
8549
8547
8550
8524
8506
8531
8558
8596

4274
4282
4280
4299
4270
4262
4260
4223
4227
4232
4247
4255

4364
4375
4394
4402
4279
4285
4290
4301
4279
4299
4311
4341
èród∏o: GUS

Do tych procesów zaliczamy:
• zmieniony model rodziny (ma∏odzietnoÊç rodzin, samotne
rodzicielstwo),
• opóênianie wieku zawierania ma∏˝eƒstw i rodzenia pierwszego dziecka,
• wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych,

Wed∏ug danych G∏ównego Urz´du Statystycznego, w 2006
roku gmin´ Rawa Mazowiecka zamieszkiwa∏o 8596 osób,
w tym 4255 m´˝czyzn i 4341 kobiet. Stosunek liczby m´˝czyzn
do liczby kobiet waha si´ wi´c w granicach 50%. Tabela przedstawia tak˝e spadek liczby ludnoÊci w gminie. W porównaniu do
roku 1995 liczba ludnoÊci zmniejszy∏a si´ o 42 osoby.
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Rozwiàzania komunikacyjne

Infrastruktura edukacyjna

Przez teren gminy Rawa Mazowiecka przebiega wiele wa˝nych
szlaków komunikacji samochodowej.

Na terenie gminy obecnie funkcjonujà nast´pujàce szko∏y:

Korzystny uk∏ad komunikacyjny w gminie oraz bliskoÊç miast
¸ódê i Warszawa sprawia, ˝e obszary po∏o˝one przy szlakach
komunikacji krajowej stajà si´ atrakcyjnymi terenami dla inwestorów. Dobry uk∏ad komunikacyjny jest atutem dla rozwoju
ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci na terenie gminy.

• Szko∏a Podstawowa w Konopnicy,
• Szko∏a Podstawowa w Pukininie,
• Szko∏a Podstawowa w Rossosze,
• Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Boguszycach,
• Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Kurzeszynie,
• Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Starej Wojskiej.

Odleg∏oÊci do pobliskich oÊrodków miejskich sà nast´pujàce:
• ¸ódê – 54 km
• Warszawa – 77 km
• Skierniewice – 25 km
• ¸owicz – 48 km
• Tomaszów Mazowiecki – 32 km
• Opoczno – 48 km

Przeprowadzona w roku 1999 reforma systemu oÊwiaty
spowodowa∏a koniecznoÊç utworzenia w gminie Rawa Mazowiecka szkó∏ gimnazjalnych. Powsta∏y w gminie 3 gimnazja po∏àczone ze szko∏ami podstawowymi w zespo∏y szkó∏
ogólnokszta∏càcych. Zlikwidowano natomiast w 1999 roku
Szko∏´ Podstawowà w Dziurdzio∏ach i Szko∏´ Podstawowà
w Kaleniu w 2007 roku.

Najbli˝ej po∏o˝one w´z∏y kolejowe znajdujà si´ w Skierniewicach i Koluszkach.
Przez teren gminy przebiegajà nast´pujàce drogi:
• drogi krajowe: nr 72 Rawa – ¸ódê; nr 8 Warszawa –
Wroc∏aw
• drogi wojewódzkie: nr 707 Skierniewice – Nowe Miasto;
nr 725 Rawa Mazowiecka – Bia∏a Rawska; nr 726 Rawa Mazowiecka – Opoczno – ˚arnów.
• drogi powiatowe: nr 4105E Rossocha – Wo∏ucza – Przewodowice – Wólka, Lesiewska; nr 4108E Rawa Mazowiecka – Wa∏owice – Wilkowice; nr 4109E, Kurzeszyn
– Janolin; nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzio∏y
– ˚elechlinek; nr 1316E G∏uchówek – Sanogoszcz;
nr 4117E Ossowice – Komorów – Kaleƒ; nr 4118E Pukinin
– Sadkowice; nr 4153E Witoldów – Boguszyce – Podkonice; nr 4331E ¸ochów – Byliny – Zarzecze.
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Szko∏a Podstawowa w Konopnicy

Szko∏a Podstawowa w Pukininie

W 1919 r. powsta∏a czteroklasowa szko∏a powszechna z jednym nauczycielem. MieÊci∏a si´ w drewnianym budynku zakupionym przez ch∏opów. W czasie okupacji budynek ten by∏
zaj´ty przez wojska niemieckie. Nauka odbywa∏a si´ okazjonalnie w ciàgle zmieniajàcych si´, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo,
pomieszczeniach.

Szko∏a w Pukininie wybudowana zosta∏a w 1923 roku przez
starost´ Gustawa Or∏owskiego. Budynek szko∏y by∏ murowany
i sk∏ada∏ si´ z dwóch izb lekcyjnych. W latach pi´çdziesiàtych
szko∏a zosta∏a rozbudowana o trzy nast´pne sale lekcyjne.
Zapoczàtkowa∏o to nauczanie szeÊcioklasowe. W roku 1999
na budynku szko∏y wymieniono poszycie dachu, wykonano
zabezpieczenie instalacji kominowej, wymieniono ca∏à stolark´
oraz pod∏ogi, zainstalowano sanitariaty, za∏o˝ono nowe ogrzewanie olejowe. We wn´trzu budynku wygospodarowano korytarz, z którego jest dost´p do wszystkich klas. W roku 2000
przeprowadzone by∏y gruntowne remonty w salach dydaktycznych. Zagospodarowany zosta∏ równie˝ teren przed szko∏à.

W 1953 roku szko∏a zosta∏a przekszta∏cona w pi´cioklasowà.
W 1957 roku podj´to decyzj´ o budowie nowego budynku
szkolnego. Powo∏ano Komitet Budowy Szko∏y, w sk∏ad którego weszli rolnicy ze wsi Konopnica. Szko∏a zosta∏a wybudowana i oddana do u˝ytku 1961 roku. Do 1977 roku Szko∏a
Podstawowa w Konopnicy by∏a oÊmioklasowa. Od tego roku
zmieniono stopieƒ organizacyjny do trzech klas. W roku
szkolnym 1984/1985 znów podniesiono stopieƒ organizacyjny szko∏y do oÊmiu klas. W latach 1987–1988 rozbudowano szko∏´, powi´kszajàc jà o dwie klasopracownie nauczania poczàtkowego i ∏azienki. Reforma oÊwiaty w 1999 roku
spowodowa∏a ponowne obni˝enie stopnia organizacyjnego do
klasy szóstej.
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Szko∏a Podstawowa w Rossosze

Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Boguszycach

Szko∏a Podstawowa w Rossosze powsta∏a w okresie
mi´dzywojennym (ok. 1924 roku). Na poczàtku mieÊci∏a si´
w prywatnym domu, w jednej izbie lekcyjnej. Od 1928 roku,
z inicjatywy kierownictwa, zosta∏a przeniesiona do nowego budynku mieszkalnego. Dzi´ki zaanga˝owaniu kadry oraz du˝ej
aktywnoÊci mieszkaƒców okolicznych wsi w 1970 roku wybudowano nowy budynek szkolny, w którym funkcjonowa∏a
8-letnia szko∏a podstawowa. Od roku 1999 szko∏a podstawowa sk∏ada si´ z 6 klas oraz jednego oddzia∏u przedszkolnego.

Poczàtki istnienia szko∏y si´gajà okresu odzyskania niepodleg∏oÊci
przez Polsk´. W roku 1918 w Boguszycach zosta∏a za∏o˝ona
4-klasowa szko∏a podstawowa. MieÊci∏a si´ ona w dwuizbowym budynku gminnym. W takiej formie istnia∏a do wybuchu
II wojny Êwiatowej. Po wojnie wznowiono dzia∏alnoÊç szko∏y
w rozbudowanym budynku, w siedmioklasowym systemie nauczania. W 1998 roku szko∏a zosta∏a przeniesiona do nowo
wybudowanego obiektu. Zgodnie z za∏o˝eniami reformy
w roku szkolnym 1999/2000 w szkole rozpocz´∏a nauk´ I klasa gimnazjum. Od wielu lat przy tej szkole dzia∏a uczniowski
klub sportowy „Boguszyce”. Dzia∏alnoÊç klubu sportowego
przyczynia si´ do upowszechniania masowej kultury ﬁzycznej
na terenie szko∏y i gminy Rawa Mazowiecka.
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Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Kurzeszynie

Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych w Starej Wojskiej

Poczàtki funkcjonowania szko∏y podstawowej w miejscowoÊci
Kurzeszyn si´gajà 1916 roku. Nauka wtedy odbywa∏a si´
w domach prywatnych. W 1957 roku zosta∏ oddany do u˝ytku
budynek Szko∏y Podstawowej w Kurzeszynie. Istniejàcy od
1999 roku Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych jest spadkobiercà
bogatej historii i tradycji Szko∏y Podstawowej w Kurzeszynie,
po której odziedziczy∏o nie tylko budynek, ale tak˝e kadr´
nauczycielskà i chlubne tradycje. W sk∏ad ZSO wchodzi gimnazjum i szko∏a podstawowa z oddzia∏em przedszkolnym.

Szko∏a w Starej Wojskiej pami´ta czasy zaborów. W XIX wieku
z inicjatywy miejscowego spo∏eczeƒstwa oraz w∏adz gubernialnych wybudowano drewniany budynek, w którym mieÊci∏a si´
szko∏a. Stary, drewniany budynek nie spe∏nia∏ wymagaƒ, sta∏ si´
za ciasny, dlatego te˝ w roku 1938 wzniesiono solidny, murowany budynek. Po drugiej wojnie Êwiatowej szko∏a w Starej
Wojskiej sta∏a si´ szko∏à siedmioklasowà, w której uczy∏o si´
oko∏o 140 uczniów. Podobna liczba dzieci utrzymywa∏a si´ do
lat siedemdziesiàtych, ale w roku 1976, ze wzgl´du na ma∏à
liczb´ uczniów obni˝ono stopieƒ organizacyjny do trzech klas.
Szko∏a w Starej Wojskiej sta∏a si´ punktem ﬁlialnym Szko∏y Podstawowej w Rossosze. W wyniku ponownego wzrostu urodzeƒ
dzieci oraz staraƒ rodziców w 1981 roku podwy˝szono stopieƒ
organizacyjny. Do klas VII i VIII ucz´szcza∏y te˝ dzieci z niepe∏nej
szko∏y w Wilkowicach. W styczniu 1987 roku (zima stulecia)
w budynku wybuch∏ po˝ar, który zniszczy∏ ca∏y dorobek ostatnich lat. Nauczyciele stracili mieszkania i dorobek ca∏ego ˝ycia,
uczniowie szko∏´. Dzi´ki staraniom dyrektora szko∏y, nauczycieli
i rodziców, zapad∏y decyzje o odbudowie szko∏y. We wrzeÊniu
1991 roku budynek, choç niedokoƒczony, oddano do u˝ytku.
Oprócz miejscowych uczniów, w nowej szkole nauk´ podj´li
uczniowie ze zlikwidowanej szko∏y w Wilkowicach. W 1999
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roku na bazie tej szko∏y utworzono publiczne Gimnazjum
i po∏àczono szko∏´ podstawowà i gimnazjum w Zespó∏ Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych.

•
•
•
•

Kapliczka przydro˝na w miejscowoÊci Podlas,
Zespó∏ pa∏acowo-parkowy w Rossosze,
Zespó∏ dworsko-parkowy w Wilkowicach,
Kolejka wàskotorowa.

Infrastruktura kulturalna
Na terenie gminy dzia∏a Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie, przy której w lutym 2009 roku rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç
Centrum Kszta∏cenia na odleg∏oÊç w ramach programu „Wioska
internetowa – kszta∏cenie na odleg∏oÊç na terenach wiejskich”.
Centrum Kszta∏cenia na odleg∏oÊç jest placówkà o charakterze
oÊwiatowym, zapewniajàcà mo˝liwoÊç ustawicznego kszta∏cenia
w formie on-line celem uzupe∏nienia lub podwy˝szenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Jest wyposa˝one w sprz´t komputerowy z dost´pem do Internetu – 10 stanowisk komputerowych
oraz tzw. biblioteczk´ multimedialnà (pakiet komputerowych
programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, s∏owniki, atlasy). Gminna Biblioteka Publiczna posiada trzy filie: Filia Biblioteczna w Boguszycach Filia Biblioteczna w Hucie Wa∏owskiej
Filia Biblioteczna w Kaleniu
W miejscowoÊci Kaleƒ w 2007 roku oddano do u˝ytku
OÊrodek Kulturalno Rekreacyjny „Kalinka”
Turystyka
Najwa˝niejsze obiekty dziedzictwa kulturowego wpisane do
rejestru zabytków na terenie gminy to:
• Zespó∏ sakralny w Boguszycach sk∏adajàcy si´ z koÊcio∏a
p.w. Êw. Stanis∏awa Biskupa, dzwonnicy i cmentarza
przykoÊcielnego,
• Spichlerz w Starych Bylinach,
• Zespó∏ zieleni w Konopnicy,
• Zespó∏ sakralny w Kurzeszynie – koÊció∏ p.w. NajÊwi´tszej
Marii Panny Królowej Polski i plebania,
• Cmentarz rzymsko-katolicki (cz´Êç) w Kurzeszynie,
• Grodzisko pierÊcieniowe w Kurzeszynie,

KoÊció∏ Êw. Stanis∏awa Biskupa w Boguszycach
W Boguszycach znajduje si´ drewniany koÊció∏ p.w. Êw.
Stanis∏awa Biskupa. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Âwiàtynia
zosta∏a wzniesiona w latach 1550–58, z fundacji Wojciecha
Bogus∏awskiego herbu Rawicz, w miejscu wczeÊniejszej,
równie˝ drewnianej Êwiàtyni z 1521 roku. W 1796 roku dla
wzmocnienia konstrukcjiobecnà Êwiàtyni´ oszalowano. KoÊció∏
jest orientowanà, trójnawowà budowlà konstrukcji zr´bowej,
wzniesionà z drewna modrzewiowego. G∏ównà naw´ Êwiàtyni
wzniesiono na planie kwadratu. Za nià znajduje si´ trójbocznie
zamkni´te prezbiterium podobnej szerokoÊci, nakryte stropem
i otwarte ku nawie Êci´tà arkadà z t´czà.
Kolejka wàskotorowa
Trasa kolejki wàskotorowej prowadzi z Rogowa przez Raw´
Mazowieckà do Bia∏ej Rawskiej i przecina malownicze tereny
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podnó˝a Wzniesieƒ ¸ódzkich, dolin´ rzeki Rawki oraz pagórkowate tereny Wysoczyzny Rawskiej. Wzd∏u˝ trasy kolejki
znajduje si´ wiele atrakcyjnych pod wzgl´dem turystycznym
miejscowoÊci, wÊród nich po∏o˝one na terenie gminy Rawa
Mazowiecka Boguszyce i Zawady.

wzniesiony w latach 1923–24, wed∏ug projektu Perkowskiego i Millera. Tà jednonawowà budowl´ wzniesiono na planie prostokàta,
zamkni´tego nieco w´˝szà apsydà. Fasad´ koÊcio∏a wieƒczy wie˝adzwonnica. Z kolei portal wejÊciowy wieƒczy trójkàtny szczyt,
wsparty na dwóch kolumnach toskaƒskich. KoÊció∏ nakrywa dach
dwuspadowy. Obok Êwiàtyni stoi stara plebania.

Zespó∏ pa∏acowo-parkowy w Rossosze
Na terenie wsi Rossocha znajduje si´ zespó∏ pa∏acowo-parkowy
Czarnowskich, na który sk∏adajà si´: murowany, neobarokowy
pa∏ac wzniesiony w latach 1918–28 wed∏ug projektu architekta
Juliusza Nagórskiego, murowana oﬁcyna z ok. 1900 roku, kapliczka murowana z 1912 roku oraz park krajobrazowy. Pa∏ac
w Rossosze to pi´trowa budowla z frontowym ryzalitem poprzedzonym tarasem, wspartym na czterech kolumnach. Dwór
otoczony jest parkiem krajobrazowym zaprojektowanym przez
Stefana Celichowskiego. Obecnie u˝ytkownikiem obiektu jest
Instytut Zootechniki majàcy swà siedzib´ w Krakowie.
Spichlerz w Starych Bylinach
Na terenie Starych Bylin istnia∏ zespó∏ dworsko-parkowy
z XIX wieku, na który sk∏ada∏y si´: nieistniejàcy ju˝ dziÊ drewniany dwór z pierwszej po∏owy XIX stulecia, drewniany spichlerz (zbudowany ok. 1880 r.) oraz park krajobrazowy.

B´dàc we wsi Kurzeszyn warto równie˝ zobaczyç stojàce tu
zabytkowe kapliczki, w tym murowanà kapliczk´ przydro˝nà
z koƒca XIX stulecia.

IV. Analiza problemów
1. Informacje ogólne
Analiza problemów jest etapem budowania strategii rozwoju
edukacji w gminie. Zidentyﬁkowane problemy dotyczà sytuacji oÊwiatowej ca∏ej gminy nie tylko szkó∏, majà wi´c charakter
globalny.
Identyﬁkujàc problemy dbano, by by∏y one konkretne i istniejàce aktualnie. Ustalano równie˝ zale˝noÊci przyczynowoskutkowe mi´dzy nimi. Zidentyﬁkowano kilkanaÊcie problemów, z których trzy okreÊlono jako priorytetowe do realizacji
w najbli˝szym pi´cioleciu.

Zespó∏ dworsko-parkowy w Wilkowicach
2. Spis zidentyﬁkowanych problemów
We wsi Wilkowice znajduje si´ zabytkowy zespó∏ dworsko-parkowy. W jego sk∏ad wchodzi murowany dwór z po∏owy XIX stulecia
oraz murowany spichlerz wzniesiony ok. 1880 roku. Budowle te
otacza park krajobrazowy z po∏owy XIX wieku, przekomponowany w 1910 roku wed∏ug projektu Stefana Celichowskiego.
Zespó∏ sakralny w Kurzeszynie
Na terenie wsi Kurzeszyn znajduje si´ murowany koÊció∏ paraﬁalny pod wezwaniem NajÊwi´tszej Marii Panny Królowej Polski,

• Niska ÊwiadomoÊci rodziców
• Ma∏a aktywnoÊç spo∏ecznoÊci lokalnej – problem dzieci
migrujàcych do szkó∏ miejskich
• Ma∏a iloÊç zaj´ç pozalekcyjnych i pozaszkolnych
• Brak przedszkoli i innych form edukacji przedszkolnej – brak
placów zabaw, obiektów sportowych
• Brak placówek, oÊrodków kultury
• Zbyt ma∏e wykorzystanie Êrodków unijnych
• Niekontrolowany dost´p do internetu
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III. Wyniki analizy SWOT
Silne strony

S∏abe strony

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykszta∏ceni nauczyciele
doÊç dobre wyposa˝enie szkó∏
Êwietlice szkolne dzia∏ajàce tam, gdzie jest dowóz dzieci
ko∏a zainteresowaƒ we wszystkich szko∏ach
dobre wyniki egzaminów i sprawdzianów
zespo∏y ludowe pr´˝nie dzia∏ajàce
kluby sportowe
wspó∏praca z instytucjami (kuratorzy sàdowi, GKRPA,
paraﬁe, policja, PP-P, GOPS)
zabytki
aktywnoÊç mieszkaƒców
zapewniony dobry dowóz do szkó∏
biblioteki gminne – ﬁlie
bezpieczne szko∏y ze wzgl´du na wielkoÊç, brak
anonimowoÊci
lokalizacja gminy – centrum Polski
pozytywne nastawienie w∏adzy lokalnej do wszelkich
dzia∏aƒ na rzecz oÊwiaty
organizowanie licznych zawodów, konkursów
pracownie internetowe w szko∏ach
wykorzystanie Êrodków z programów ekologicznych
wioska internetowa w Kurzeszynie
oÊrodek kulturalno-rekreacyjny Kalinka
Êwietlice socjoterapeutyczne
dost´p do psychologa (po kilka godzin w tygodniu)
twórcy ludowi
niezbyt liczne klasy i przyjazna atmosfera
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po∏o˝enie gminy wokó∏ miasta
brak sal gimnastycznych i profesjonalnych boisk sportowych
ma∏a aktywnoÊç spo∏eczeƒstwa
zbyt krótko dzia∏ajàce Êwietlice szkolne
brak sto∏ówek w szko∏ach
brak przedszkoli
niewielka oferta edukacyjna
brak organizacji zaj´ç w okresie feryjnym
brak Êwietlic Êrodowiskowych, klubów, domów kultury
koniecznoÊç dojazdu dzieci do szkó∏
trudna sytuacja materialna mieszkaƒców (rodziców)
brak placów zabaw
trudnoÊci w pozyskiwaniu Êrodków pozabud˝etowych
niewystarczajàce wyposa˝enie szkó∏ w pomoce naukowe
brak zainteresowania rodziców sprawami dzieci
zbyt ma∏e zaanga˝owanie mieszkaƒców w sprawy oÊwiaty
zbyt ma∏a liczba sponsorów
brak nauczycieli j´zyków obcych

Wyniki analizy SWOT
Szanse edukacji

Zagro˝enia edukacji

• pozytywne nastawienie w∏adzy lokalnej do wszelkich
dzia∏aƒ na rzecz oÊwiaty
• organizowanie licznych zawodów, konkursów
• pracownie internetowe w szko∏ach
• wykorzystanie Êrodków z programów ekologicznych
• wioska internetowa w Kurzeszynie
• oÊrodek kulturalno-rekreacyjny Kalinka
• Êwietlice socjoterapeutyczne
• dost´p do psychologa (po kilka godzin w tygodniu)
• twórcy ludowi
• niezbyt liczne klasy i przyjazna atmosfera

• ni˝ demograﬁczny
• niekontrolowany dost´p do internetu
• dost´p do u˝ywek i brak wiedzy rodziców i dzieci na ten
temat
• brak czasu i zainteresowania rodziców problemami dzieci
• wzrost bezrobocia
• po∏o˝enie niektórych miejscowoÊci i szkó∏ w pobli˝u drogi
krajowej nr 8 Warszawa – Wroc∏aw brak organizacji czasu
wolnego dzieci i m∏odzie˝y
• likwidacja ma∏ych szkó∏

• Niebezpieczne drogi
• Ograniczona oferta w zakresie j´zyków obcych
• Niedoinwestowanie szkó∏ w pomoce, sprz´t dydaktyczny,
zaplecza, iloÊç sal lekcyjnych
• Niewystarczajàcy poziom umiej´tnoÊci wychowawczych
niektórych nauczycieli
Na podstawie analizy i kategoryzacji zidentyﬁkowanych problemów, wytypowano trzy obszary strategiczne wymagajàce
zaj´cia si´ nimi.
Sà to:
I. Brak oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
II. Problem dzieci migrujàcych do szkó∏ miejskich
III. Ma∏a aktywnoÊç rodziców i Êrodowiska lokalnego

V. Analiza celów
1. Metodyka okreÊlania misji i celów strategicznych
Sporzàdzona uprzednio analiza SWOT oraz spis problemów
stanowi∏y punkt wyjÊcia do sformu∏owania misji dla edukacji w gminie i pos∏u˝y∏y do okreÊlenia celów strategicznych
umo˝liwiajàcych jej osiàgni´cie. Deﬁniujàc cele strategiczne,
oparto si´ na zdiagnozowanych s∏aboÊciach i zagro˝eniach.
Zidentyﬁkowane mocne strony i szanse by∏y pomocne
w rozwiàzywaniu problemów.
2. Dà˝enie strategiczne edukacji w gminie
Podczas warsztatów wypracowano wizj´/misj´ edukacji gminnej.
Wyra˝a ona edukacj´ marzeƒ, za∏o˝eƒ oraz prognoz co do jej realizacji. Traktuje edukacj´ jako dziedzin´ o kluczowym charakterze
dla rozwoju gminy. Ostatecznie wypracowano zapis misji i wizji:
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Strategia rozwoju edukacji w gminie Rawa Mazowiecka
w latach 2009-2014
Misjà edukacji w gminie Rawa Mazowiecka jest:

Uzasadnienie wyboru I celu strategicznego:

1. Stworzenie przedszkolnej oferty edukacyjnej oraz
podniesienie atrakcyjnoÊci i ró˝norodnoÊci zaj´ç
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców;
2. Wykorzystanie istniejàcej bazy oraz jej rozbudowanie celem realizacji zaplanowanej oferty;
3. Podejmowanie dzia∏aƒ aktywizujàcych i podnoszàcych ÊwiadomoÊç rodziców i Êrodowiska lokalnego.

We wczesnym dzieciƒstwie kszta∏tujà si´ podstawowe
umiej´tnoÊci i kompetencje edukacyjne, spo∏eczne i emocjonalne dziecka niezb´dne w dalszej karierze szkolnej. Jest to tak˝e
pierwszy etap powstawania nierównoÊci edukacyjnych, poniewa˝ ju˝ wtedy warunki wychowania dzieci sà ró˝ne i prowadzà
do zró˝nicowanego poziomu umiej´tnoÊci. Brak dost´pu do
wczesnej edukacji jest czynnikiem zdecydowanie pot´gujàcym
nierównoÊci edukacyjne. Dlatego istotne sà zinstytucjonalizowane dzia∏ania, które pomogà w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

Wizja edukacji gminnej:
Uzasadnienie wyboru II celu strategicznego:
Wysoki poziom edukacji to wszechstronnie rozwini´ty
absolwent.
3. G∏ówne obszary dzia∏ania (cele strategiczne)
Wyznaczenie celów strategicznych ma za zadanie okreÊlenie
g∏ównych obszarów dzia∏aƒ, na jakich nale˝y skupiç si´ na przestrzeni najbli˝szych 5 lat, aby móc osiàgnàç optymalny rozwój
edukacji w gminie. Przedstawione poni˝ej obszary bazujà przede wszystkim na atutach samej gminy oraz aktualnych szansach
uj´tych w analizie SWOT.
Na bazie wykreowanych trzech obszarów dzia∏aƒ w gminie,
wy∏oniono trzy cele strategiczne:
I. Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku
przedszkolnym
II. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó∏ gminnych (zahamowanie procesu migracji uczniów
z miejscowoÊci gminnych do szkó∏ miejskich)
III. Aktywizacja rodziców i Êrodowiska lokalnego na
rzecz dzieci i m∏odzie˝y

Po∏o˝enie Gminy Rawa Mazowiecka wokó∏ Miasta Rawa
Mazowiecka wymusza wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó∏
gminnych, co przyczyni si´ do wyrównania szans edukacyjnych,
podniesienia poziomu nauczania i zatrzymania migracji uczniów
do szkó∏ miejskich, a tym samym obni˝y koszty utrzymania
szkó∏ gminnych. Dzia∏ania przyj´te do realizacji pozwolà na
ró˝ne formy aktywnoÊci uczniów i rozwijanie ich uzdolnieƒ.
Uzasadnienie wyboru III celu strategicznego:
Zaanga˝owanie rodziców w ˝ycie szkó∏ w naszej gminie jest
niewystarczajàce. Poprzez przyj´te dzia∏ania chcemy wp∏ywaç na
zmian´ ÊwiadomoÊci, wiedzy i postaw rodziców, poniewa˝ ich
rola jest kluczowa w procesie wychowania i edukacji. Nale˝y zatem prze∏amaç istniejàce bariery pomi´dzy rodzicami, a nauczycielami i motywowaç rodziców i nauczycieli do wspó∏pracy ze
sobà oraz do Êcis∏ej wspó∏pracy ze szko∏à w celu skoordynowania
dzia∏aƒ na rzecz dobra dziecka. Zaplanowane dzia∏ania pozwolà
równie˝ zaktywizowaç Êrodowiska lokalne na rzecz oÊwiaty.
Wyznaczone cele, wynikajàce ze zdiagnozowanych lokalnych
s∏aboÊci i zagro˝eƒ zawierajà w sobie czynnik modernizowania
kilku priorytetowych obszarów.
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4. Cele operacyjne
Ka˝demu z celów strategicznych przyporzàdkowanych jest kilka
celów operacyjnych (krótkoterminowych). Sà one okreÊlone
w ten sposób, aby ich realizacja przyczynia∏a si´ w sposób
bezpoÊredni lub poÊredni do osiàgni´cia celu g∏ównego (strategicznego). W niektórych miejscach wyst´puje zbie˝noÊç celów
operacyjnych w odniesieniu do celów strategicznych. Oznacza
to, ˝e wyznaczone zosta∏y podobne cele operacyjne do realizacji ró˝nych celów strategicznych, poniewa˝ trudno jest je
jednoznacznie rozgraniczyç.
CEL STRATEGICZNY I
Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku
przedszkolnym
Cele operacyjne:
Cel 1 – Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku
3–5 lat
Cel 2 – Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku
0–3 lata
Cel 3 – Dà˝enie do utworzenia gminnego przedszkola

CEL STRATEGICZNY II
Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó∏ gminnych
(zahamowanie procesu migracji uczniów
z miejscowoÊci gminnych do szkó∏ miejskich)
Cele operacyjne:
Cel 1 – Uaktywnienie dzia∏aƒ promocyjnych podejmowanych
przez szko∏y gminne
Cel 2 – Wzbogacenie oferty zaj´ç dodatkowych organizowanych przez szko∏y gminne
Cel 3 – Poprawa warunków lokalowych wybranych szkó∏
gminnych
Cel 4 – Aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnych na rzecz szkó∏
gminnych
CEL STRATEGICZNY III
Aktywizacja rodziców i Êrodowiska lokalnego na rzecz
dzieci i m∏odzie˝y
Cele operacyjne:
Cel 1 – Organizacja szkoleƒ dla rodziców i nauczycieli
Cel 2 – Organizacja rodzinnych imprez sportowo-rekreacyjnych
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VI. Programy
Realizacja zaprezentowanych powy˝ej celów operacyjnych b´dzie si´ odbywaç etapami. Szczegó∏owe programy s∏u˝àce realizacji
strategii rozwoju edukacji w gminie Rawa Mazowiecka przedstawione sà poni˝ej:

CEL STRATEGICZNY I:
STWORZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU 0–5 LAT:

Cel operacyjny 1 – Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3–5 lat
Cel operacyjny 2 – Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 0–3 lata
Cel operacyjny 3 – Dà˝enie do utworzenia gminnego przedszkola
Harmonogram
realizacji

Cel

Dzia∏ania/programy

Wskaênik realizacji

Instytucja odpowiedzialna

1

1. Utworzenie Punktu
Przedszkolnego
w Konopnicy

Utworzony Punkt
przedszkolny

Dyrektor Szko∏y
Podstawowej w Konopnicy
Urzàd Gminy

IX 2009 r.

Bud˝et gminy
Ârodki zewn´trzne

1

2. Utworzenie Zespo∏ów
Wychowania
Przedszkolnego przy
pozosta∏ych szko∏ach
gminnych

Utworzone 5 Zespo∏ów
Wychowania Przedszkolnego
• Boguszyce
• Kurzeszyn
• Pukinin
• Rossocha
• Stara Wojska

Dyrektorzy szkó∏
Urzàd Gminy
GZds.OKiS

do IX 2010 r.

Ârodki zewn´trzne

2

1. Tworzenie grup
zabawowych dla dzieci
w wieku 0–3

Powstanie 8 grup zabawowych Dyrektorzy szkó∏
Stowarzyszenia
Rodzice
Urzàd Gminy

do IX 2011 r.

Ârodki zewn´trzne

2

2. Spotkania ze specjalistami
(lekarz, piel´gniarka,
logopeda, psycholog)

5 spotkaƒ w roku dla ka˝dej
grupy zabawowej

Dyrektorzy szkó∏
Stowarzyszenia
Rodzice
Urzàd Gminy

od 2011 r.

Bud˝et gminy
Fundusz ochrony zdrowia
Ârodki zewn´trzne

3

1. OkreÊlenie lokalizacji
gminnego przedszkola

Wskazany budynek

Urzàd Gminy

do 2014 r.

3

2. OkreÊlenie êróde∏
ﬁnansowania inwestycji

Urzàd Gminy

do 2014 r.
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èród∏o realizacji

CEL STRATEGICZNY II:
WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓ¸ GMINNYCH
(zatrzymanie procesu migracji uczniów z miejscowoÊci gminnych do szkó∏ miejskich)
Cel operacyjny 1 – Uaktywnienie dzia∏aƒ promocyjnych podejmowanych przez szko∏y gminne
Cel operacyjny 2 – Wzbogacenie oferty zaj´ç dodatkowych organizowanych przez szko∏y gminne
Cel operacyjny 3 – Poprawa warunków lokalowych wybranych szkó∏ gminnych
Cel operacyjny 4 – Aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnych na rzecz szkó∏ gminnych

Cel

Dzia∏ania/programy

Wskaênik realizacji

Instytucja odpowiedzialna

Harmonogram
realizacji

1

1. Bie˝àca aktualizacja stron
internetowych szkó∏

Aktualne strony internetowe
6 szkó∏

Dyrektorzy szkó∏
Nauczyciel informatyki

IX 2009
– XII 2014 r.

Bud˝et szko∏y

1

2. Sta∏a wspó∏praca szkó∏
z lokalnà prasà i mediami

4 artyku∏y prasowe
o dzia∏aniach ka˝dej szko∏y
w roku szkolnym
Informacje radiowe wg.
mo˝liwoÊci

Dyrektorzy szkó∏
Nauczyciele

VI 2009
– XII 2014 r.

Bud˝et szko∏y

1

3. Prezentacja osiàgni´ç szkó∏ 2 prezentacje ka˝dej szko∏y
na tablicy informacyjnej
w roku szkolnym
w Urz´dzie Gminy

Dyrektorzy szkó∏
Nauczyciele

VI 2009
– XII 2014 r.

Bud˝et szko∏y

1

4. Opracowanie ulotek
reklamujàcych szko∏´

Opracowane ulotki
wg. potrzeb

Dyrektorzy szkó∏
Nauczyciele

VI 2009
- XII 2014 r.

Bud˝et szko∏y

1

5. Wydawanie gazetek
szkolnych

IloÊç gazetek szkolnych
wg. potrzeb

Dyrektorzy szkó∏
Nauczyciele

IX 2009
– XII 2014 r.

Bud˝et szko∏y

1

6. Organizowanie przez
szko∏y konkursów
o zasi´gu gminnym
i powiatowym

Ka˝da szko∏a 1 konkurs w roku
szkolnym

Dyrektorzy szkó∏
Nauczyciele

IX 2009
– XII 2014 r.

Bud˝et szko∏y
Bud˝et gminy
Ârodki zewn´trzne

2

1. Szkolenie z pracy metodà
projektów badawczych
dla nauczycieli

18 przeszkolonych nauczycieli

Dyrektorzy szkó∏
GZds.OKiS

III kwarta∏ 2009 r. Bud˝et szko∏y
Ârodki zewn´trzne

2

2. Realizacja dodatkowych
zaj´ç dla uczniów
prowadzonych metodà
projektów badawczych

Ka˝dy z przeszkolonych
nauczycieli b´dzie mia∏
mo˝liwoÊç prowadzenia zaj´ç
metodà projektów
badawczych

Dyrektorzy szkó∏
Przeszkoleni nauczyciele

od IV kwarta∏u
2009 do XII
2014 r.

Bud˝et szko∏y
Ârodki zewn´trzne

2

3. Realizacja dodatkowych
zaj´ç rekreacyjno – sportowych dla uczniów

IloÊç zaj´ç uzale˝niona
od potrzeb i mo˝liwoÊci

Dyrektorzy szkó∏
Wychowawcy klas
Nauczyciele w-f

IX 2009
– XII 2014 r.

Bud˝et szko∏y
Ârodki zewn´trzne

3

1. Budowa sal
gimnastycznych

Sala gimnastyczna przy ZSO
w Kurzeszynie
Sala Gimnastyczna przy ZSO
w Starej Wojskiej

Wójt Gminy
Dyrektorzy szkó∏

do XII 2014 r.

Bud˝et gminy
Ârodki zewn´trzne

3

2. Dobudowa 2 sal
lekcyjnych przy budynku
ZSO w Boguszycach

2 nowe sale lekcyjne

Wójt Gminy
Dyrektor Szko∏y

do XII 2014 r.

Bud˝et gminy
Ârodki zewn´trzne
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Harmonogram
realizacji

Cel

Dzia∏ania/programy

Wskaênik realizacji

Instytucja odpowiedzialna

3

3. Dobudowanie 2 sal lekcyjnych przy budynku Szko∏y
Podstawowej w Pukininie

2 nowe sale lekcyjne

Wójt Gminy
Dyrektor Szko∏y

do XII 2014 r.

èród∏o realizacji
Bud˝et gminy
Ârodki zewn´trzne

4

1. Utworzenie stowarzyszeƒ
wspierajàcych dzia∏alnoÊç
szkó∏ gminnych

Powo∏ane stowarzyszenia

Dyrektorzy szkó∏
Lokalni liderzy
Urzàd Gminy

do XII 2014 r.

Bud˝et gminy
Ârodki zewn´trzne

CEL STRATEGICZNY III:
AKTYWIZACJA RODZICÓW I ÂRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ DZIECI I M¸ODZIE˚Y
Cel operacyjny 1 – Organizacja szkoleƒ dla rodziców i nauczycieli
Cel operacyjny 2 – Organizacja rodzinnych imprez sportowo-rekreacyjnych

Cel

Dzia∏ania/programy

Wskaênik realizacji

Instytucja odpowiedzialna

Harmonogram
realizacji

1

1. Szkolenie „Wspó∏praca
nauczycieli i rodziców”

6 szkoleƒ
(2 placówki w roku)

GZOKS
Dyrektorzy szkó∏

od IX 2009 r.
do XII 2011 r.

Bud˝et gminy:
• Êrodki na doskonalenie
zawodowe nauczycieli
• Êrodki Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
• Êrodki zewn´trzne

1

2. Kampania informacyjna
w ramach projektu „Obywatel Dziecko”

Przeprowadzona kampania

Fundacja Rozwoju Dzieci
im. J.A. Komeƒskiego
Stowarzyszenie
OÊwiatowo Edukacyjno
Wychowawcze SOWA
GZOKS
Dyrektorzy szkó∏

VI 2010 r.

Ârodki zewn´trzne

1

3. Seminarium „Obywatel
Dziecko”

Zorganizowane seminarium

GZOKS
Dyrektor ZSO w Starej
Wojskiej

X 2010 r.

Bud˝et gminy
Ârodki zewn´trzne

2

1. Organizowanie pikników
rodzinnych dla dzieci
i rodziców np. Dzieƒ
Rodziny w ka˝dej szkole

6 imprez w roku

Rodzice
Dyrektorzy szkó∏

VI 2009
– VI 2014 r.

• Êrodki Rady Rodziców
• bud˝et szko∏y

2

2. Organizowanie gminnej
rodzinnej imprezy
rekreacyjnej

1 raz w roku (pierwsza
niedziela wakacji)

GZOKS
Urzàd Gminy
Gminny koordynator ds.
sportu szkolnego

VI 2009
– VI 2014 r.

Bud˝et gminy
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VII. Relacja mi´dzy strategià rozwoju
edukacji w gminie Rawa Mazowiecka
a priorytetami przyj´tymi w programach
wspierajàch edukacj´ i w innych
dokumentach
Przedstawione w poprzednim rozdziale programy dzia∏aƒ
muszà byç ﬁnansowane w znacznej mierze z pozyskanych Êrodków zewn´trznych. Sama gmina nie jest w stanie
podêwignàç kosztów zadaƒ zwiàzanych z rozwojem edukacji.
Poszukiwanie zewn´trznych êróde∏ ﬁnansowania – zarówno ze
Êrodków UE jak i bud˝etu Paƒstwa (poprzez ró˝ne instrumenty ﬁnansowe) stawia jako pierwszy warunek spójnoÊç zapisanych w strategii celów i programów z przyj´tymi priorytetami
i obszarami dzia∏aƒ programów wsparcia edukacji. Organizacja
tego rozdzia∏u powinna zostaç podporzàdkowana klasyﬁkacji
funduszy charakterystycznych dla 4 poziomów organizacji systemów wsparcia. Sà to:
•
•
•
•

fundusze lokalne
fundusze regionalne
fundusze krajowe
fundusze europejskie.

Zaprezentowane w cz´Êci szczegó∏owej linie ﬁnansowania
powinny zostaç podporzàdkowane przejrzystemu systemowi prezentacji, który obejmuje m.in.: kategorie Êrodków, ich
aktywnoÊç w latach 2009–2013 oraz podmioty ubiegajàce
si´ o pozyskanie Êrodków i podejmujàce realizacj´ przyj´tych
celów. Nak∏ada to na jednostki i instytucje odpowiedzialne za
realizacj´ strategii obowiàzek podejmowania dzia∏aƒ zaplanowanych w przyj´tej strategii i nakierowanych na realizacj´ wybranych celów strategicznych, bàdê skonsultowania i podj´cia
zmian w uchwalonej strategii.
W celu zapewnienia sprawnej realizacji przyj´tej strategii zostanie powo∏any przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka zespó∏
monitorujàcy.
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Lista gmin, które wypracowa∏y
strategie edukacji
STRATEGIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „DLA DZIECI”
gmina Barciany
woj. warmiƒsko-mazurskie
www.barciany.pl

gmina Cisna
woj. podkarpackie
www.gminacisna.pl

gmina Olsztyn
woj. Êlàskie
www.olsztyn.ug.gov.pl

gmina Cekcyn
woj. kujawsko-pomorskie
www.cekcyn.pl

gmina Galewice
woj. ∏ódzkie
www.galewice.pl

gmina Paw∏osiów
woj. podkarpackie
www.gminapawlosiow.webpark.pl

gmina G∏ówczyce
woj. pomorskie
www.ug.glowczyce.ibip.pl

gmina Godziesze Wielkie
woj. wielkopolskie
Urzàd Gminy, ul.10 Listopada 11
62-872 Godziesze Wielkie

gmina Pobiedziska
woj. wielkopolskie
www.pobiedziska.pl

gmina Jastków
woj. lubelskie
www.jastkow.pl
gmina Myszyniec
woj. mazowieckie
www.myszyniec.pl
gmina Stoszowice
woj. dolnoÊlàskie
www.stoszowice.pl
gmina ˚yrzyn
woj. lubelskie
www.zyrzyn.pl
gmina Boles∏awiec
woj. ∏ódzkie
www.boleslawiec.net.pl

gmina Kaƒczuga
woj. podkarpackie
www.kanczuga.internetdsl.pl
gmina Klucze
woj. ma∏opolskie
www.gmina-klucze.pl
gmina Lututów
woj. ∏ódzkie
www.lututow.bip.cc
gmina Niegowa
woj. Êlàskie
www.niegowa.eu
gmina Olszówka
woj. wielkopolskie
www.olszowka.bazagmin.pl
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gmina Sokolniki
woj. ∏ódzkie
www.sokolniki.pl
gmina Somianka
woj. mazowieckie
www.somianka.pl
gmina Wieruszów
woj. ∏ódzkie
www.wieruszow.pl
gmina Wojcieszków
woj. lubelskie
www.wojcieszkow.pl

POZOSTA¸E STRATEGIE
gmina Bieliny
woj. Êwi´tokrzyskie
www.bieliny.pl

gmina Rawa Mazowiecka
woj. ∏ódzkie
www.rawam.ug.gov.pl

gmina Brzostek
woj. podkarpackie
www.brzostek.alpha.pl

gmina S´pólno Krajeƒskie
woj. kujawsko-pomorskie
www.gmina-sepolno.pl

gmina Garbów
woj. lubelskie
www.garbow.pl

gmina Stoczek ¸ukowski
woj. lubelskie
www.stoczeklukowski.pl

gmina G∏uchów
woj. ∏ódzkie
www.gluchow.pl

miasto Stoczek ¸ukowski
woj. lubelskie
www.stoczek-lukowski.pl

gmina Jednoro˝ec
woj. mazowieckie
www.jednorozec.pl

gmina Wisznice
woj. lubelskie
www.wisznice.pl

gmina Korycin
woj. podlaskie
www.korycin.pl

gmina Cyców
woj. lubelskie
www.ugcycow.pl

gmina Lubawa
woj. warmiƒsko-mazurskie
www.gminalubawa.pl

gmina K´sowo
woj. kujawsko-pomorskie
www.kesowo.pl

gmina Niedrzwica Du˝a
woj. lubelskie
www.niedrzwicaduza.pl

gmina K´trzyn
woj. warmiƒsko-mazurskie
www.gminaketrzyn.pl
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Informacja o PAFW
i Fundacji Komeƒskiego
POLSKO-AMERYKA¡SKA FUNDACJA WOLNOÂCI
Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci (PAFW) zosta∏a za∏o˝ona
w USA przez Polsko-Amerykaƒski Fundusz Przedsi´biorczoÊci.
W 2000 roku otworzy∏a Przedstawicielstwo w Polsce i rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç programowà.
Misjà PAFW jest dzia∏anie na rzecz umacniania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i spo∏ecznego, a tak˝e
dzielenie si´ polskimi doÊwiadczeniami w zakresie transformacji
z innymi krajami Europy Ârodkowo-Wschodniej. Misj´ t´ Fundacja urzeczywistnia poprzez realizacj´ programów w nast´pujàcych
obszarach tematycznych:
• inicjatywy w zakresie edukacji,
• rozwój spo∏ecznoÊci lokalnych,
• upowszechnianie polskich doÊwiadczeƒ zwiàzanych
z transformacjà.
Fundacja ﬁnansuje swojà dzia∏alnoÊç z przychodów funduszu wieczystego, którego êród∏em sà Êrodki pochodzàce z likwidowanych inwestycji i programów Polsko-Amerykaƒskiego Funduszu
Przedsi´biorczoÊci. Dotychczas Fundusz Przedsi´biorczoÊci przekaza∏ do Fundacji 250 mln USD.
W Polsce PAFW koncentruje si´ na inicjatywach edukacyjnych –
przede wszystkim takich, które s∏u˝à wyrównywaniu szans, a zarazem unowoczeÊnianiu oÊwiaty, a tak˝e na wyzwalaniu i umacnianiu
aktywnoÊci obywatelskiej w miejscach wymagajàcych szczególnego wsparcia, zw∏aszcza na terenach wiejskich i w ma∏ych miastach.
Fundacja zaprasza do wspó∏pracy inne organizacje pozarzàdowe,
które sà w stanie przyjàç na siebie rol´ realizatorów poszczególnych
programów Fundacji. Organizacje te zarzàdzajà przedsi´wzi´ciami
wed∏ug zasad i procedur okreÊlonych przez PAFW.

FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA
KOME¡SKIEGO
JesteÊmy organizacjà pozarzàdowà dzia∏ajàcà od 2003 roku.
Dà˝ymy do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia
do 10 roku ˝ycia. Chcemy stwarzaç dzieciom jak najlepsze warunki
do budowania poczucia w∏asnej wartoÊci, rozbudzania ciekawoÊci,
rozwijania samodzielnoÊci i kreatywnoÊci.
Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które majà mniejsze
szanse na udany start w doros∏e ˝ycie: z ma∏ych miejscowoÊci,
ze Êrodowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy
przyczyniç si´ do ukszta∏towania nowego pokolenia twórczych
i ciekawych Êwiata ludzi, którzy w ˝yciu b´dà kierowali si´ zasadami tolerancji i solidarnoÊci spo∏ecznej.
Dzia∏amy we wspó∏pracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarzàdowymi, samorzàdami i instytucjami, które pomagajà
dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiàzania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne. Dzi´ki wspó∏pracy ze polskimi i Êwiatowymi ekspertami w zakresie wczesnej edukacji mamy
dost´p do najnowszych osiàgni´ç pedagogicznych i rozwiàzaƒ organizacyjnych, które przeszczepiamy na grunt Polski
Dzia∏amy na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Na poziomie
ogólnopolskim poprzez raporty, badania, konferencje i wydawnictwa promujemy potrzeby edukacyjne ma∏ych dzieci. Prowadzimy tak˝e dzia∏ania rzecznicze. Na poziomie lokalnym poprzez
szkolenia, programy i konsultacje pomagamy gminom wiejskim
i organizacjom pozarzàdowym we wprowadzaniu i ﬁnansowaniu
nowoczesnych rozwiàzaƒ edukacyjnych dla ma∏ych dzieci.
Wi´cej o Fundacji: www.frd.org.pl

W ciàgu dziewi´ciu lat, Fundacja przeznaczy∏a na swoje programy
ponad 67 mln USD.
Wi´cej o Fundacji: www.pafw.pl

08.70

Informacja o programie
„Dla Dzieci”
Celem programu „Dla Dzieci” prowadzonego przez Fundacj´
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeƒskiego we wspó∏pracy
z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci jest wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci w wieku 3–10 lat, wspieranie dobrej
jakoÊci wczesnej edukacji oraz upowszechnianie sprawdzonych
rozwiàzaƒ podnoszàcych jakoÊç edukacji. Pierwsza edycja programu realizowana by∏a w okresie: maj 2005 – czerwiec 2006 r.,
druga w okresie: kwiecieƒ 2007 – maj 2009 r.
Najwa˝niejsze dzia∏ania:
• ZainspirowaliÊmy powstanie i koordynujemy prace Partnerstwa
na rzecz Rozwoju i Edukacji Ma∏ych Dzieci. Partnerstwo to ruch
spo∏eczny, którego celem jest nag∏aÊnianie, promowanie i dzia∏ania
rzecznicze zmierzajàce do upowszechnienia ró˝norodnych form
wspierania rozwoju i edukacji dla ma∏ych dzieci. W Partnerstwie
zrzeszonych jest 49 organizacji z ca∏ej Polski.
• W ramach promocji edukacji ma∏ych dzieci zorganizowaliÊmy
5 lokalnych konferencji, w których uczestniczy∏y 554 osoby,
3 ogólnopolskie Fora Edukacyjne dla 1297 uczestników oraz
3 seminaria mi´dzynarodowe dla 331 uczestników.
• WydaliÊmy w nak∏adzie 3 000 egzemplarzy publikacj´ „Ma∏e
dziecko w Polsce – doÊwiadczenia organizacji pozarzàdowych”
zawierajàcà przyk∏ady 12 „dobrych praktyk” z zakresu pracy
z dzieçmi wypracowanych przez organizacje pozarzàdowe
w Polsce. Wersja elektroniczna znajduje si´ na stronie
www.frd.org.pl w zak∏adce Publikacje.
• We wspó∏pracy z zespo∏em ekspertów wydaliÊmy w nak∏adzie
3 000 egzemplarzy „Ma∏e dziecko w Polsce – raport o edukacji elementarnej”. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Raport
zawiera 11 rozdzia∏ów tematycznych poÊwi´conych ró˝nym aspektom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Perspektyw´ ekspertów uzupe∏niliÊmy rekomendacjami organizacji pozarzàdowych oraz
przyk∏adami „dobrych praktyk” z krajów Unii Europejskiej. Raport
zosta∏ wyt∏oczony tak˝e na p∏ytach CD. Wersja elektroniczna znajduje si´ na stronie www.frd.org.pl w zak∏adce Publikacje.

• PrzygotowaliÊmy 9 modu∏ów szkoleniowych: dla gmin z zakresu
tworzenia strategii edukacyjnych; dla organizacji pozarzàdowych
zainteresowanych profesjonalizacjà swoich dzia∏aƒ oraz dla konsultantów z zakresu pozyskiwania Êrodków i przygotowywania wniosków na dzia∏ania zwiàzane z edukacjà najm∏odszych.
Do prowadzenia szkoleƒ przygotowaliÊmy 30 trenerów.
• PomogliÊmy w stworzeniu gminnych strategii edukacyjnych
w 23 gminach wiejskich. Do czerwca 2009 r. gminy i dzia∏ajàce
na ich terenie organizacje pozarzàdowe pozyska∏y 15 919 121 z∏
na realizacj´ dzia∏aƒ zapisanych w strategiach. Replikujemy strategie edukacyjne w Republice Kazachstanu.
• Przedstawiciele 24 organizacji pozarzàdowych uczestniczyli
w 3 szkoleniach podnoszàcych jakoÊç pracy organizacji: „Nowoczesne formy pracy z ma∏ymi dzieçmi”; „Promowanie potrzeb edukacyjnych ma∏ych dzieci”; „Planowanie i prowadzenie
dzia∏aƒ w Êrodowiskach lokalnych”.
• PrzeprowadziliÊmy konkurs dotacyjny na monitorowanie Gminnych
Strategii Edukacji Elementarnej (6 dotacji na ∏àcznà kwot´ 19 800 z∏)
oraz dwa konkursy na realizacj´ projektów wyrównujàcych szanse
edukacyjne i podnoszàce jakoÊç edukacji elementarnej (27 dotacji na
∏àcznà kwot´ 379 042 z∏). Ró˝norodnymi dzia∏aniami realizowanymi
w ramach projektów zosta∏o bezpoÊrednio obj´tych 4 000 dzieci,
rodziców i nauczycieli, poÊrednio – blisko 10 000 osób.
• PrzygotowaliÊmy 28 konsultantów do pomagania gminom
i organizacjom pozarzàdowym w pozyskiwaniu Êrodków ﬁnansowych na dzia∏ania dla ma∏ych dzieci. Do czerwca 2009 r. konsultanci udzielili ponad 140 konsultacji pomagajàc w pozyskaniu
dotacji na ∏àcznà kwot´ 2 888 291 z∏.
Trzecia edycja programu „Dla Dzieci” rozpocz´∏a si´ w lipcu
2009 r. i zakoƒczy si´ w czerwcu 2010 r. Po wi´cej informacji zapraszamy na stron´ www.dladzieci.org.pl.
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Publikacj´ „Inwestujmy w ma∏e dzieci – gminne strategie edukacji” wydano
w ramach programu „Dla Dzieci” dzi´ki ﬁnansowemu wsparciu
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci
Wydawca:
Fundacja Rozwoju Dzieci
im. J. A. Komeƒskiego
00-586 Warszawa, ul. Flory 1 m. 8
tel.: 0 22 881 15 80
www.frd.org.pl
Wydanie I
ISBN: 978-83-924424-6-2
Redakcja: Teresa Ogrodziƒska
Korekta: Monika Rychalska
Projekt graﬁczny: Łukasz Hahn, www.smARTcat.pl
Sk∏ad: Łukasz Grzeszczyk, Łukasz Hahn
Zdj´cia: Marta Bia∏ek-Graczyk, Jim Holmes, Marcin Kamiƒski
Druk: Lotos Sp. z o.o.
© Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego, Warszawa 2009
Wszelkie prawa zastrze˝one. Przedruk lub kopiowanie ca∏oÊci
albo fragmentu ksià˝ki – z wyjàtkiem cytatów w artyku∏ach i przeglàdach
krytycznych – mo˝liwe sà tylko na podstawie pisemnej zgody Wydawcy.

„Inwestujmy w ma∏e dzieci – gminne strategie edukacji” – to kolejna
publikacja promujàca dzia∏ania na rzecz ma∏ych dzieci, wydana w ramach
programu Dla Dzieci, realizowanego przez Fundacj´ Komeƒskiego we
wspó∏pracy z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci.
W publikacji pokazujemy, jak wa˝nà funkcj´ w wyrównywaniu szans
edukacyjnych i podnoszeniu jakoÊci edukacji na terenach wiejskich mogà
pe∏niç gminne strategie edukacji, obejmujàce wszystkie szczeble edukacji
– od przedszkola do gimnazjum. Opisujemy krok po kroku partycypacyjny
model tworzenia strategii, w którym uczestniczà przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych, instytucji gminnych, przedszkoli, szkó∏, organizacji
pozarzàdowych, a tak˝e lokalni przedsi´biorcy i rodzice. Mamy nadziej´,
˝e nasza publikacja zainspiruje Paƒstwa do zwrócenia szczególnej uwagi
na edukacj´ najm∏odszych obywateli Paƒstwa gmin.

Inwestujmy w małe dzieci
GMINNE STRATEGIE EDUKACJI
www.frd.org.pl
www.dladzieci.org.pl

