
 

Harmonogram prac, uzgodniony na spotkaniu w dniu 

12-08-2014 w Piasecznie 

Załącznik nr 2 do umowy z dnia 18 sierpnia 2014 roku 

 

 Opracowanie diagnozy stanu lokalnej oświaty z uwzględnieniem m.in. analizy organizacji, sieci 

szkół, zasobów technicznych i osobowych, finansów, danych demograficznych na podstawie in-
formacji dostarczonych przez ZEAS (dokument pdf). 
Miejsce realizacji: Wrocław, praca zdalna 
Wykonanie opracowania: eksperci VULCAN 
Dostarczenie wszystkich niezbędnych danych do przygotowania diagnozy: ZEAS Piaseczno. 
Termin wykonania: obliczenia i wnioski do 15 września br.; przygotowanie opisu do 30 

września br.) 

 

 Dwudniowe warsztaty moderowane dla dwóch maksymalnie 24 osobowych lub trzech maksymal-
nie 20-osobowych grup, prowadzone przez ekspertów firmy VULCAN, mające na celu wypracowa-
nie modelu docelowego oświaty.  
Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno 
Organizacja warsztatów: koordynator ZEAS Piaseczno lub inna wyznaczona przez niego osoba 
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów: eksperci VULCAN 

Wymagani: Burmistrz, radni, pracownicy ZEAS, przedstawiciele rodziców i Rad Pedagogicznych, 
nauczycieli i innych organizacji, koordynatorzy (VULCAN, ZEAS) 
Termin przeprowadzenia warsztatów: 19-20 września br. 

 

 Analiza SWOT – opracowanie wyników warsztatowych oraz wyników diagnozy (dokument pdf) 
Miejsce realizacji: Wrocław, praca zdalna oraz spotkanie warsztatowe w lokalizacji wskazanej 
przez ZEAS Piaseczno 

Wykonanie: eksperci VULCAN 

Konsultacje: ZEAS Piaseczno, inne osoby wskazane przez ZEAS Piaseczno. 
Termin wykonania: do 30 września br. 
Termin spotkania warsztatowego: 1 października br. 

 

 Prognozy: demograficzne, finansowe, zapotrzebowania na etaty nauczycielskie, społeczno-
gospodarcze JST (dokument pdf) 
Miejsce realizacji: Wrocław, praca zdalna 
Wykonanie: eksperci VULCAN 

Konsultacje: ZEAS Piaseczno 
Termin wykonania: do 20 października br. 

 

 Wypracowanie celów strategicznych, ich sformułowanie z uwzględnieniem kryterium SMART. 

Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna 
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno (wersja robocza) 
Wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania celów strategicznych, bieżące konsultacje: eks-
perci VULCAN 

Termin wykonania: do 20 października br. 

 

 Opracowanie celów operacyjnych mających wpływ na realizację przyjętych celów strategicznych 
(operacjonalizacja celów strategicznych) oraz wypracowanie planu działań 
Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna 
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno (wersja robocza) 
Wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania celów operacyjnych oraz wypracowania planu 

działań, bieżące konsultacje: eksperci VULCAN 
Termin wykonania: do 20 października br. 

 

 Wypracowanie wskaźników pozwalających na ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań. 

Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna 
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno (wersja robocza) 



 

Wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania celów strategicznych, bieżące konsultacje: eks-

perci VULCAN 

Termin wykonania: do 20 października br. 
 

 Przygotowanie dokumentu Strategia rozwoju oświaty na lata 2015-2020 (wersja robocza) 

Miejsce realizacji: Wrocław 
Przygotowanie: VULCAN 
Wsparcie merytoryczne w trakcie przygotowywania dokumentu: ZEAS Piaseczno 

Termin wykonania: do 28 października br. (I wersja robocza), do 30 października br. 
(II wersja robocza) 

 

 Dyskusja nad przedstawioną propozycją strategii 

Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno 
Prowadzenie dyskusji: eksperci VULCAN 
Wymagani: eksperci VULCAN, Burmistrz lub osoba reprezentująca stanowisko Burmistrza, pra-

cownicy ZEAS Piaseczno uczestniczący w przygotowaniu strategii, przedstawiciele radnych, rodzi-
ców i nauczycieli 
Termin wykonania: 4 listopada br. 

 

 Ostateczna redakcja dokumentu Strategia rozwoju oświaty na lata 2015-2020, uwzględnienie 

uwag (dokument pdf w wersji końcowej) 
Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno 
Prowadzenie dyskusji: eksperci VULCAN 
Wymagani: eksperci VULCAN, Burmistrz lub osoba reprezentująca stanowisko Burmistrza, pra-
cownicy ZEAS Piaseczno uczestniczący w przygotowaniu strategii, przedstawiciele radnych, rodzi-
ców i nauczycieli 

Termin wykonania: do 7 listopada br. 

 

 Prezentacja wyników w miejscu i terminie dogodnym dla obu stron przed gremium określonym 

przez Klienta. 
Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno,  
Przygotowanie i poprowadzenie prezentacji: ekspert VULCAN 
Wymagani: eksperci VULCAN, pracownicy ZEAS Piaseczno uczestniczący w przygotowaniu strate-
gii, radni, rodzice, nauczyciele, inni zainteresowani tematyką 
Termin realizacji: do uzgodnienia, dogodny dla obu stron 
 

 
 Konsultacje w zakresie monitoringu wskaźników przy opracowywaniu przez ZEAS Piaseczno in-

formacji z realizacji zadań oświatowych. 
Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna 
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno 
Wsparcie merytoryczne, bieżące konsultacje: eksperci 
Termin realizacji: w trakcie przygotowywania Informacji z realizacji zadań oświato-

wych 


