
W  dniu  30  lipca  2014  r.  w  siedzibie  ZEAS  odbyło  się  spotkanie
przedstawicieli ZEAS-u z liderami ds. przygotowania strategii oświatowej.

W spotkaniu wzięli udział:

1. P. Monika Ebert – lider
2. P. Wioletta Urban – lider
3. P. Radosław Zięcina – lider
4. P. Edyta Woźniak – dyr. ZEAS
5. P. Monika Borowska – ZEAS
6. P. Małgorzata Żyła – ZEAS
7. P. Przemysław Wyszogrodzki - ZEAS

Przedstawiono  liderom  propozycję  współpracy  w  zakresie  opracowania
strategii  oświatowej  m.in.  z  Fundacją im. Dzieci  Komeńskiego i  Fundacją Civis
Polonus.  Po  odbyciu  wstępnych  rozmów  Fundacja  im.  Dzieci  Komeńskiego
pomimo,  że  współuczestniczyła  w  tworzeniu  ponad  dwudziestu  strategii
oświatowych,  zaproponowała  jedynie  udział  w  konsultacjach.  W  tej  sytuacji
napisanie samej strategii pozostaje problemem do rozwiązania. Z kolei Fundacja
Civis  Polonus  ma  ogromne  doświadczenie  w  przeprowadzaniu  konsultacji
społecznych  i  prowadzeniu  inicjatywy  obywatelskiej,  natomiast  nie  ma
doświadczenia  w  obszarze  oświaty  (nie  tworzyła  strategii  oświatowej  z
ekspertami oświatowymi).

Przedstawiono   ofertę  współpracy  z  firmą  Vulcan  Sp.  z  o.o.  w  zakresie
budowania Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Piaseczno. Za wyborem oferty firmy
Vulcan  Sp.  z  o.o.  przemawia  także  ponad  dwudziestoletnie  doświadczenie  tej
firmy we wspieraniu  oświaty.  Firma Vulcan Sp.  z  o.o.  współpracuje  z  wieloma
uznanymi w naszym kraju ekspertami oświatowymi, którzy wspomogliby Gminę
Piaseczno  w  stworzeniu  strategii  rozwoju  oświaty.  Ponadto  od  kilku  lat  firma
Vulcan Sp. z o.o. współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektu
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  „Doskonalenie  strategii
zarządzania  oświatą  na  poziomie  regionalnym  i  lokalnym  II  etap”.  Fakt
współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jest potwierdzeniem, że firma Vulcan
Sp. z o.o. jest liderem na rynku oświatowym.

W trakcie dyskusji w zakresie przygotowanej oferty firmy Vulcan postanowiono, 
że:

1. Należy przygotować ankiety dla uczniów w wieku 13-15 lat „Jakie są moje 
doświadczenia w przedszkolu, szkole podstawowej”. W przeprowadzenie 
ankiety należy zaangażować młodzież gimnazjalną, młodzieżową radę 
gminy, nagrywać wypowiedzi uczniów.

2. W prace nad strategią należy zaangażować sołtysów i rodziców dzieci 
niepełnosprawnych.

3. Warsztaty moderowane mające na celu wypracowanie modelu docelowego 
oświaty bez limitu osób. Podzielić warsztaty – jeden dzień wyłącznie dla 
decydentów, drugi dla większej liczby uczestników. Proponuje się 
zwiększenie liczby trenerów ze strony Vulcan dla większej liczby 
uczestników.

4. Przeprowadzać konsultacje z radnymi, Radą Oświatową itp.



5. W każdym etapie zorganizować spotkanie warsztatowe – metoda 
partycypacyjna

6. Po każdym zakończonym etapie przygotować informację na stronę ZEAS i 
udostępnić np. czat bądź adres e-mail dla osób, które chciałyby wyrazić 
swoją opinię, dodatkowo podać wspólny adres e-mail liderów.

7. Dyskusja nad przedstawioną propozycją strategii dla maksymalnej liczby 
osób.

8. Konsultacje bądź warsztaty przeprowadzane w różnych placówkach 
oświatowych.

9. W prognozach dopisać:
a) Budowanie kompetencji młodzieży gimnazjalnej
b) Trendwatching  - jakie kompetencje potrzebne są absolwentom 

kończącym gimnazjum – trendy na rynku pracy.

Przedstawiono także projekt umowy z firmą Vulcan:

1. Postanowiono wskazać termin zakończenia prac i przekazania gotowego 
dokumentu strategii oświatowej na dzień 31.10.2014 r.

2. Zapisać częściowe płatności za wykonaną pracę. Ostateczne rozliczenie 
nastąpi po przedstawieniu dokumentu na posiedzeniu Rady Miejskiej w 
Piasecznie.

3. Gotowy dokument strategii jest własnością gminy. 
4. Załącznikiem do umowy będzie szczegółowy harmonogram prac i oferta 

zawierająca wytyczne Zamawiającego.
5. Projekt umowy zostanie uzgodniony z radcą prawnym.
6. Koordynatorem ze strony Zamawiającego zostanie Pani Monika Borowska, 

pracownikami, których zadaniem będzie utrzymanie roboczych kontaktów 
z Vulcan w zakresie organizacji Pani Małgorzata Żyła, w zakresie finansów 
Pan Przemysław Wyszogrodzki.

Liderzy jednogłośnie przekazali swoją akceptację w zakresie nawiązania 
współpracy z firmą Vulcan.

Pani  Edyta  Woźniak  przedstawiła  także  informację  o  organizowanym  przez
Ośrodek  Rozwoju  Edukacji  konkursie  dla  gmin  i  powiatów  „Na  wyzwania  –
rozwiązania”,  przedstawiła  chęć  wzięcia  udziały  
w konkursie. Liderzy z entuzjazmem przyjęli tą propozycję i zadeklarowali pełne
poparcie w tym zakresie.

Pani Edyta Woźniak zaproponowała Liderom  podpisanie umowy dotyczącej
współpracy ZEAS z liderami w zakresie prac nad strategią oświatową. Propozycja
została zaakceptowana.

Na tym spotkanie zakończono.


