Notatka ze spotkania w dniu 23.09.2014 w sprawie budowy strategii oświatowej Gminy Piaseczno.
W spotkaniu brali udział:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zdzisław Lis - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Edyta Woźniak - Dyrektor ZEAS
Monika Borowska – Wicedyrektor ZEAS
Kamila Gibas – przedstawiciel rodziców, członek Rady Oświatowej
Wioletta Urban – Lider przedstawiciel rodziców
Monika Ebert – Lider przedstawiciel rodzin wielodzietnych i placówek niepublicznych
Radosław Zięcina – Lider przedstawiciel rodziców
Elżbieta Gorzkowska – członek zespołu ds. tworzenia strategii przy ZEAS Piaseczno
Małgorzata Żyła – członek zespołu ds. tworzenia strategii przy ZEAS Piaseczno

1. Pani Dyrektor Woźniak poinformowała wszystkich obecnych, że została rozpowszechniona
przez Piaseczyoskie Porozumiea Rad Rodziców, dodatkowa ankieta dla rodziców z informacją,
iż wyniki ankiety będą wykorzystane przy budowie strategii. ZEAS nie został uprzedzony o
tym fakcie. Ankiety dla rodziców zostały przeprowadzone przez Firmę Vulcan a ich wyniki
będą uwzględnione w strategii. Pytania w tej ankiecie były konsultowane z przedstawicielami
PPRR i Rady Oświatowej i wszystkie możliwe poprawki były wprowadzone. Przedstawiciele
Firmy Vulcan wyjaśnili wszystkim obecnym na warsztatach, że przy budowaniu ankiety dla
rodziców wzięli pod uwagę te pytania, zgłaszane przez przedstawicieli rodziców, które
wnosiły coś nowego do analizy danych. Częśd pytao była powielona. Pani Kamila Gibas
wyjaśniła, że ankieta przeprowadzona przez PPRR uwzględnia pytania, które nie zostały
uwzględnione w ankietach przez Vulcanu i mają służyd do diagnozy świadomości rodziców o
ich uprawnieniach. Jeżeli po analizie okaże się, że badaniu poddało się powyżej 10%
środowiska rodziców uczniów naszych szkół i przedszkoli wyniki ankiet mogą byd pomocne
przy budowie strategii. Zwrócono również uwagę, iż ankieta w formie elektronicznej może
byd wypełniona przez osoby nie koniecznie związane ze środowiskiem oświatowym a ich
tendencyjne pytania mogą służyd różnym celom. Pan Burmistrz oświadczył, że wyniki ankiet
przeprowadzonych przez rodziców zostaną przekazane do P. Magdonia i on podejmie
decyzję o użyciu ich przy tworzeniu strategii.
2. Podsumowanie warsztatów przeprowadzonych w dniach 19-20 września 2014r.:
P.Zięcina – cenne dla środowiska, dużo rozmów, polaryzacja poglądów, została
przeprowadzona analiza SWOT, duże tempo pracy, mankamenty: brak wyników analizy
ankiet dla rodziców
P.Ebert – mankament – brak wyników ankiet rodziców, brak informacji o kolejności działao
przy budowie strategii, pierwszy dzieo ocenia pozytywnie były poruszane tematy cech
uczniów, pytania: czy analiza SWOT przeprowadzona w Sulejówku będzie brana pod uwagę
przy budowie strategii? czy korzystając z doświadczeo zagranicznych można nawiązad
kontakty ze specjalistami, którzy są autorami wielu nowości w oświacie?
P.Urban – nie uczestniczyła w warsztatach ale ma informacje od innych, są również
krytyczne, szczególnie brak ankiet rodziców.
Pani Ebert odniosła się do powyższej wypowiedzi i stwierdziła, ze należy uzbroid się
w odpornośd na krytyczne sygnały ale również wspierad się nawzajem.
Pan Burmistrz – mankament: brak wyników ankiet rodziców, nie powinniśmy się poddawad
krytycznym sygnałom z zewnątrz.

P.Gibas – pozytywnie ocenia organizację warsztatów, brak wyników ankiet rodziców, czy
wyniki te będą brane pod uwagę przy budowaniu strategii?, kiedy będzie spotkanie na
którym zostaną określone cele? Dużo osób nie wie o budowaniu strategii.
Odpowiedzi do wątpliwości P. Kamili Gibas: wyniki ankiet z rodzicami będą częścią strategii,
na dzieo dzisiejszy nie ma ustalonego konkretnego terminu spotkania na którym będą
określone cele, na stronie internetowej gminy jest przekierowanie na stronę ZEAS gdzie jest
zakładka „strategia” są tam zamieszczane wszystkie podejmowane działania będą również
zamieszczone materiały referowane na warsztatach dotyczące analizy oświaty piaseczyoskiej,
poza tym na przełomie kwietnia i maja w każdej placówce odbywały się spotkania
informacyjne z radami rodziców i radami pedagogicznymi w sprawie budowania strategii, na
warsztaty zostały zaproszone osoby, które na tych spotkaniach wyraziły swoją chęd udziału w
budowaniu strategii.
Pan Zięcina wysunął propozycję aby na stronie gminy zamieścid główną informację
o działaniach przy budowaniu strategii.
Wszyscy uczestnicy ocenili, że firma VULCAN była wspaniale przygotowana do warsztatów
i przeprowadziła je w sposób profesjonalny.
Wyznaczono termin dyżurów, które rozpoczną liderzy tj.: P. Ebert, P.Urban i P. Zięcina w dniu
26 września 2014 o godz. 19.00. Pozostałe terminy zostaną ustalone wkrótce.
Przyjęto treśd notatki z poprzedniego spotkania.
W związku z tym, że nie wszyscy obecni na spotkaniu mogli zostad do kooca ustalono, iż
należy określid ramy czasowe spotkao aby można zarezerwowad sobie określony czas.

Notatkę sporządziła: Małgorzata Żyła

