Notatka ze spotkania 14.11.14.
W dniu 14 listopada 2014 r. w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Monika Ebert – Lider
Wioletta Urban – Lider
Radosław Zięcina – Lider
Edyta Woźniak – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Monika Borowska – Przedstawiciel ZEAS
Elżbieta Gorzkowska – Przedstawiciel ZEAS
Małgorzata Żyła – Przedstawiciel ZEAS

Pani Edyta Woźniak podziękowała liderom za aktywny udział w pracach nad strategią oświatową.
Poprosiła także liderów Pana Radosława Zięcinę i Panią Wiolettę Urban o przedstawienie
rekomendacji do Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Piaseczno na lata 2015-2020. Liderzy - jako
Rodzice - zadeklarowali , że na początku tygodnia przedstawią swoje podsumowanie prac nad
Strategią.
Osoby obecne na spotkaniu wymieniły się poglądami dotyczącymi zakończonych już prac
zauważając ogrom prac jaki został wykonany w tak krótkim czasie i z tak dobrym rezultatem – przez
tak licznych uczestników całego projektu.
W toku dyskusji przedstawiono, iż w dokumencie strategii oświatowej w dniach od 4 do 6 listopada
firma Vulcan dokonywała zmian redakcyjnych, wnoszonych przez ZEAS polegających na:
1. zmianie tytułu dokumentu Strategia Rozwoju Oświaty gminy Piaseczno na lata 2015-2020 aby
był zgodny z umową,
2. wyjaśnieniu definicji nadwyżki wydatków budżetowych nad otrzymaną subwencją
oświatową, aby czytelnik był w pełni poinformowany jak się liczy taką nadwyżkę,
3. uzupełnieniu Załącznika A Opis pracy nad strategią o informacje na temat majowej
konferencji „Piaseczyńska Oświata każdy widzi ją inaczej”,
4. ze względu na błędne informacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych na oświatę
(wskazano wyłącznie wydatki zaplanowane w 2013 roku), uzupełnieniu informacji o wszystkie
lata funkcjonowania projektów i pozyskane całkowite dofinansowanie,
5. dokonaniu zmiany planu obwodów szkół podstawowych po oddaniu do użytku Centrum
Edukacyjno-Multimedialnego i odciążeniu Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach poprzez
zmianę obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5 a nie Zespołu Szkół Publicznych
w Józefosławiu.
Liderzy potwierdzili, że są to zmiany redakcyjne, nie mające wpływu na kształt całego dokumentu
i przedstawionych celów – głównego, strategicznych i operacyjnych, a także analizy SWOT.
Pan Radosław Zięcina nadmienił, iż na posiedzeniu Rady Oświatowej dnia 6 listopada 2014 r.
ze strony przedstawicieli Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców padła propozycja utworzenia
Wydziału Oświaty. Przedstawiciele ZEAS stwierdzili, iż ta propozycja nie została uwzględniona
w zapisach Strategii Rozwoju Oświaty ponieważ na wcześniejszych spotkaniach warsztatowych ich
uczestnicy nie wnioskowali o takie zapisy.
Pani Monika Ebert zauważyła, iż taka propozycja nie padła na żadnym spotkaniu
warsztatowym i nie została przedyskutowana przez uczestników warsztatów. Niemniej wskazała, że
strategia oświatowa jest dokumentem żywym i zawsze można a nawet należy wnosić poprawki do
dokumentu, który zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Piasecznie. Przygotowywane

rekomendacje są wynikiem refleksji nad dokumentem i można w nich zaproponować różne, również
nowe rozwiązania.
Omawiając także wyzwania z jakimi przyszło się zmierzyć podczas prac - uznali, że jest to bardzo
dobry i społecznie niezwykle istotny dokument, który Gmina powinna posiadać, i który okazał się
dokumentem żywym – dla dobrej przyszłości naszej oświaty.
Treść notatki została sporządzana we współpracy z uczestnikami spotkania.
Notatkę sporządziła
Monika Borowska

