Z inicjatywy Burmistrza Piaseczna Zdzisława Lisa 7 maja w Zespole Szkół Publicznych
w Józefosławiu odbyła się konferencja „Piaseczyńska oświata – każdy widzi ją inaczej”.
W spotkaniu zorganizowanym przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w
Piasecznie udział wzięło prawie sto osób w tym dyrektorzy publicznych i niepublicznych
placówek oświatowych, przedstawiciele Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Rady
Oświatowej, Młodzieżowej Rady Gminy, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związków
Zawodowych, nauczycieli, młodzieży szkolnej oraz władz Gminy Piaseczno. Trzeba
podkreślić, że było to pierwsze tak duże forum lokalnej społeczności, na którym wspólnie
debatowano o kierunkach rozwoju piaseczyńskiej oświaty.
Inwestycje oświatowe
Burmistrz przedstawił aktualny stan demograficzny gminy oraz dokonał podsumowania
realizacji zadań oświatowych na przestrzeni ostatnich 3 lat. – Zakończyliśmy rozbudowę SP
nr 1 w Piasecznie, zaawansowane są prace przy rozbudowie szkoły w Zalesiu Górnym oraz
rozbudowie Zespołu Szkół w Józefosławiu, mamy koncepcję i przygotowujemy się do
realizacji inwestycji Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II w
Piasecznie, w którym będzie mieściła się m.in. szkoła podstawowa oraz przedszkole dla około
setki dzieci – wymienił najważniejsze inwestycje Zdzisław Lis.
Diagnoza stanu szkolnictwa
Diagnozę obecnego stanu szkolnictwa przedstawiła Monika Borowska (zastępca dyrektora
ZEAS), Małgorzata Żyła (specjalista ds. oświaty), Elżbieta Gorzkowska (specjalista ds.
placówek publicznych) oraz Przemysław Wyszogrodzki (specjalista ds. księgowości).
Omówiono nie tylko zagrożenia dla rozwoju piaseczyńskich placówek w związku z rozwojem
demograficznym Piaseczna, ale i szanse oraz wyzwania, poprzez poczynione inwestycje w
rozwój bazy lokalowej.
Analiza SWOT
W drugiej część konferencji, którą otworzyła gospodyni spotkania Dyrektor ZSP w
Józefosławiu Jolanta Zawadzka-Ładecka, przedstawiono wyniki analizy SWOT
przeprowadzonej przez uczestników styczniowego spotkania warsztatowego w Ośrodku
Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Warsztaty te były przygotowaniem do budowania
długofalowej strategii oświatowej w gminie.
Debata oświatowa
Trzecią część konferencji rozpoczęła młodzież z gimnazjum Nr 4 w Piasecznie
przedstawiając swoją wymarzoną szkołę. Jednym z jej elementów był „pokój
wypoczynkowy” dla uczniów i nauczycieli. Pomysł wszystkim zebranym bardzo się spodobał
i spotkał się z aplauzem widowni. Po prezentacji nastąpiła najważniejsza część spotkania –
debata - w której udział wzięli Joanna Ratyńska- przedstawicielka placówek niepublicznych,
Kamila Gibas-Przewodnicząca Rady Rodziców, Piotr Raczkowski - Przewodniczący
Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Wioletta Urban-Przewodnicząca Rad
Rodziców w SP nr 5, Michał Iwan-Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy, Monika
Ebert – Przewodnicząca Stowarzyszenia Dużych Rodzin, Maria Ludwicka z ZSP w
Jagarzewie, Krystyna Bernacka -Przedszkole nr 8.

Kierunki działań
W trakcie konferencji dało się wyczuć, iż łączy nas wspólny cel jakim jest chęć
poprawy naszej gminnej oświaty. Pokazaliśmy, że drzemie w nas energia do pozytywnych
zmian oraz chęć wspólnego działania. Dało się także wyodrębnić trzy główne tematy, które
będą kierunkami prac nad przygotowaniem strategii rozwoju oświaty dla Gminy Piaseczno:
1. Organizacja zarządzania oświatą
2. Oferta placówek oświatowych
3. Współpraca dla oświaty
Zespoły robocze
Owocem konferencji jest podjęcie kolejnych kroków przy budowie strategii oświatowej dla
Piaseczna. Powołano zespoły robocze złożone z rodziców (również tych, którzy dotychczas
nie brali udziału w pracach nad budową strategii oświatowej) oraz pedagogów także z
placówek niepublicznych. Aktywny udział w spotkaniach zespołów zapowiedział burmistrz
Zdzisław Lis. Celem zespołów będzie diagnozowanie potrzeb poszczególnych placówek oraz
dalsza praca w tworzeniu dokumentów określających wieloletnie plany działań edukacyjnych.
Zespoły będą pracować w obszarach: zarządzanie oświatą, oferta edukacyjna, współpraca na
rzecz oświaty, których liderami będą: Monika Ebert, Wioletta Urban, Radosław Zięcina.

