
Strategia Rozwoju Oświaty dla Gminy Piaseczno – działania podjęte dotychczas 

Szanowni Państwo, 

W związku z trwającymi pracami, zmierzającymi do opracowania Strategii Rozwoju Oświaty 

dla Gminy Piaseczno, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie informuje o 

dotychczas podejmowanych działaniach zmierzających do jej opracowania. 

Dzięki szerokim konsultacjom społecznym (spotkania z Radami Rodziców i Radami 

Pedagogicznymi publicznych placówek oświatowych), które odbyły się na przełomie maja i czerwca 

2014 r. oraz Konferencji „Piaseczyńska oświata – każdy widzi ją inaczej” z dnia 7 maja 2014 r.,  ZEAS 

otrzymał około 100 pisemnych deklaracji osób chętnych do współpracy przy tworzeniu strategii (są to 

przedstawiciele rodziców, nauczycieli, placówek niepublicznych i organizacji społecznych działających 

na terenie Gminy Piaseczno).  

Jedną z tych osób jest Pani Kamilla Gibas - Przewodnicząca Rady Oświatowej Gminy 

Piaseczno, która zadeklarowała chęć ścisłej współpracy z ZEAS. I tak przy jej wydatnej pomocy w 

miesiącu kwietniu 2014r. Pani Edyta Woźniak Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół spotkała się  

z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawa. Celem spotkania 

było udzielenie wskazówek jak powinny wyglądać prace nad przygotowaniem strategii w ramach 

dobrych praktyk Miasta Stołecznego Warszawa. Po tym spotkaniu dnia 6 maja 2014r. Pani Marta 

Widz Naczelnik Wydziału Koordynacji Polityki Społecznej i Pani Grażyna Cieślak udzieliły wyjaśnień i 

wskazówek, z których wyniknęła potrzeba zaangażowania ekspertów oświatowych w dziedzinie 

tworzenia strategii. 

W związku z powyższym Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie rozpoczął 

rozmowy dotyczące współpracy z firmą Vulcan, Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, a także 

Panem dr Mikołajem Herbstem ekspertem oświatowym (Entuzjaści edukacji). 

Dnia 4 czerwca 2014 r. Pani Edyta Woźniak Dyrektor ZEAS wystąpiła ponownie do Ośrodka 

Rozwoju Edukacji z prośbą o objęcie patronatem przez ORE działań Gminy Piaseczno na rzecz 

przygotowania strategii oświatowej. 

Dnia 6 czerwca 2014 r. Pani Kamilla Gibas zaproponowała współpracę z Fundacją Civis 

Polonus.  

Obecnie trwają pracę dotyczące przygotowania zapytania ofertowego do wyżej 

zaproponowanych firm i organizacji, mających doświadczenie w przygotowaniu strategii oświatowych 

oraz ustalenie harmonogramu prac zespołów roboczych w zakresie wyłonionych obszarów 

tematycznych: 

1. Organizacja zarządzania oświatą 

2. Oferta placówek oświatowych 

3. Współpraca dla oświaty 

Dnia 9 czerwca 2014 r. Pani Edyta Woźniak Dyrektor ZEAS wystąpiła do Pani Joanny Kluzik – 

Rostkowskiej Minister Edukacji Narodowej o poparcie prośby o objęcie patronatem przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji (jednostki podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej) działań Gminy Piaseczno na 

rzecz przygotowania strategii oświatowej. 

 


