W dniu 17 grudnia 2014 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno odbyło się spotkanie
w związku z otrzymaniem recenzji dokumentu „Strategia rozwoju oświaty gminy Piaseczno na lata
2015-2020”. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszego
procedowania dokumentu.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele właścicieli
placówek niepublicznych, Rady Oświatowej, Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców,
przedstawiciele firmy VULCAN oraz pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
Na początku spotkania Burmistrz przybliżył cel spotkania i wyraził swoje zainteresowanie
przekazaniem dokumentu radnym. Następnie Dyrektor ZEAS nawiązała do otrzymanej recenzji,
przygotowanej przez Panią Magdalenę Twardowską i poprosiła przedstawicieli firmy VULCAN o
zaprezentowanie swojego stanowiska. W imieniu firmy VULCAN głos zabrał Pan Jan Zięba
zwracając uwagę przede wszystkim na: brak odwołania się autora recenzji do kwestii merytorycznych,
bazowanie na niepoprawnych założeniach, skoncentrowanie się na układzie dokumentu,
niekompletność i brak powołania się na źródła, potraktowanie strategii jak badania społecznego, czy
też brak uwzględnienia całego procesu budowania strategii, a skupienie się tylko na dokumencie
końcowym reasumując, że przedstawiona recenzja nie powinna być powodem do korygowania
wspólnie opracowanego i zaakceptowanego dokumentu. Następnie Pan Wojciech Magdoń zwrócił
uwagę na znaczącą rolę potencjału społecznego, a także wypracowaną na spotkaniach zgodność
różnych środowisk co do przyszłego kierunku rozwoju piaseczyńskiej oświaty.
Po wystąpieniu przedstawicieli firmy Vulcan Sp. z o.o. nastąpiła dyskusja, w trakcie której głos
zabrali m.in. Burmistrz, dyrektorzy szkół, pracownicy ZEAS. Zwracano uwagę m.in. na to, jak bardzo
ten dokument jest gminie potrzebny, doceniono ile pracy włożono w cały proces budowania strategii
oraz, że cele były wypracowywane w grupie reprezentatywnej i są dla wszystkich przejrzyste i
zrozumiałe, zwłaszcza dla dyrektorów i pracowników ZEAS, którzy we współpracy ze środowiskiem
lokalnym będą je realizować. Zaznaczono również, że w ramach podpisanej umowy ZEAS-u i firmy
VULCAN zagwarantowane są konsultacje w zakresie monitoringu wskaźników, przy opracowywaniu
przez ZEAS Piaseczno informacji z realizacji zadań oświatowych. Zwrócono również uwagę na fakt,
że strategia będzie dokumentem otwartym i zmiany będą możliwe po uprzednim złożeniu wniosku
Radzie Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Katarzyna Wypych nadmieniła również, że
na każdej kolejnej sesji możliwe będą zmiany w uchwalonej strategii. Dyrektorzy mocno identyfikują
się z wypracowaną strategią zaznaczając, że z wielkim rozczarowaniem przyjęli przedstawioną
recenzję, napisaną socjologicznym językiem.
Odmiennego zdania była m. in. Przewodnicząca Rady Oświatowej Pani Kamila Gibas wyrażając
opinię, że recenzja powinna spowodować zmiany w przygotowanym już dokumencie. Pani Jolanta
Zel, wskazała propozycje utworzenia wydziału oświaty. Pan Jan Zięba na bieżąco odnosił się do opinii
nadmieniając również, że na żadnym ze spotkań w sprawie tworzenia dokumentu strategii nie padła
propozycja tworzenia wydziału oświaty.
Na koniec spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego zdecydowana większość opowiedziała
się za odrzuceniem recenzji i przekazaniem dokumentu w niezmienionej postaci pod obrady Rady
Miejskiej. Spośród 26 głosujących tylko 2 osoby wnosiły o wstrzymanie przedłożenia dokumentu pod
obrady Rady Miejskiej i uwzględnienie recenzji w dalszych pracach nad strategią.
Po podziękowaniu za spotkanie i złożeniu życzeń świątecznych spotkanie zakończono.

