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Synteza recenzji opracowanych przez Ekspertów 

dokonujących oceny JST w VI edycji Ogólnopolskiego 

Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów  

i Samorządnych Województw  

„Samorządowy Lider Edukacji” (2016) 

 

Miasto Wodzisław Śląski 

 

Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o wnioski z 

postępowania ewaluacyjnego przeprowadzonego w VI edycji 

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego dla Gmin, Powiatów i 

Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” i zawiera 

szczegółowe uzasadnienie decyzji Komisji Certyfikacyjnej.  Dokument ten 

potwierdza, że w opinii recenzentów zasiadających w komisji 

certyfikacyjnej Miasto Wodzisław Śląski spełnia większość z 

następujących kryteriów oceny:  

1) w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim 

terenie;  



2) uznaje, że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki to świadectwo 

nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i 

przekonanie to stara się wcielać w życie;  

3) wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej 

infrastrukturę;  

4) w sposób szczególny wspiera rozwój kultury lokalnej, a w 

szczególności wspiera twórczość kulturalną dzieci i młodzieży;  

5) jest organem prowadzącym szkół i placówek oświatowych o 

szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, 

kulturalnych lub sportowych;  

6) jest organem prowadzącym szkół i placówek oświatowych 

realizujących oryginalne i interesujące programy kształcenia;  

7) wspiera innowacje edukacyjne;  

8) realizuje samodzielnie lub we współpracy z partnerami 

społecznymi ciekawe projekty edukacyjne, naukowe lub kulturalne 

adresowane do młodzieży, studentów, nauczycieli itp.;  

9) posiada szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju 

naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży;  

10) propaguje „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, edukacji, 

zarządzania oświatą i kultury.  

Zgodnie z par. 17-18 Regulaminu Programu Certyfikacyjnego dla 

Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider 

Edukacji” oceny Miasta Wodzisław Śląski dokonano na podstawie:  

1) analizy danych zawartych w raporcie samooceny 

wypełnionym przez JST i załączonym do dokumentów aplikacyjnych;  

2) analizy sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

odnoszących się do wyników nauczania w szkołach, dla których Gmina 

jest organem prowadzącym;  



3) dokumentów strategicznych JST i innych opracowań 

odnoszących się do polityki oświatowej samorządu oraz stosowanych 

przez JST modeli i metod zarządzania publicznego;  

4) analizy aktów prawa miejscowego oraz aktów prawa 

wewnętrznego, w tym statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych 

realizujących zadania oświatowe;  

5) analizy sprawozdań z realizacji zadań oświatowych;  

6) analizy informacji pozyskanych w toku certyfikacji z instytucji 

nadzoru i kontroli; 

7) analizy danych statystycznych odnoszących się m.in. do 

sytuacji demograficznej JST i sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku 

pracy;  

8) analizy informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, w 

tym interesariuszy zewnętrznych szkół i placówek oświatowych;  

9) analizy przekazów medialnych; 

10) analizy innych informacji publicznych na temat działań 

Miasta w sferze oświatowej. 

Miasto Wodzisław Śląski leży w południowej części województwa 

śląskiego (w latach 1975–1998 miasto należało do województwa 

katowickiego). Wodzisław Śląski zamieszkuje ponad 47 tys. 

mieszkańców. Gmina miejska jest organem prowadzącym dla dwudziestu 

czterech placówek oświatowych (ośmiu przedszkoli, trzech szkół 

podstawowych, ośmiu zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, 

trzech zespołów szkół oraz ogniska pracy pozaszkolnej). Podmiot 

reprezentuje kategorię certyfikacyjną „gmina od 20 do 50 tys. 

mieszkańców”. W ramach Programu „Samorządowy Lider Edukacji” JST 

uzyskuje certyfikat po raz piąty. Prezydentem Miasta Wodzisław Śląski 

jest Mieczysław Kieca. 



Komisja ekspercka z dużym zainteresowaniem zapoznała się 

ankietą certyfikacyjną Miasta Wodzisław Śląski oraz z pozostałymi 

dostępnymi danymi, które pozwoliły na rzetelną, bezstronną i holistyczną 

ocenę polityki oświatowej JST w związku z jej udziałem w szóstej edycji 

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider 

Edukacji – 2016”. Mając świadomość, iż certyfikowany podmiot już 

czterokrotnie uzyskał przedmiotowy laur, Recenzenci ocenili działania 

władz Wodzisławia Śląskiego w sferze edukacji wyjątkowo wnikliwie, 

porównując je z wcześniejszymi sukcesami i analizując model 

zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną pod kątem trwałości 

wdrożonych rozwiązań, systematyczności podejmowanych działań 

rozwojowych, innowacyjności, transparentności oraz dynamiki progresu 

w dziedzinie zapewniania jakości kształcenia (wszak czterokrotnie 

wręczony certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” obliguje JST do 

realizacji ambitnych i wysoce efektywnych działań w obszarze oświaty). 

Recenzenci są zgodni w ocenie, że Miasto Wodzisław Śląski nie tylko nie 

obniżyło jakości implementowanego modelu polityki oświatowej, ale 

efektywnie go rozwinęło, wzmacniając kapitał innowacyjny wdrożonych 

rozwiązań. Gmina kieruje oświatą w sposób racjonalny, ale także stawia 

sobie nowe, ambitne cele (także w oparciu o nowe dokumenty 

strategiczne), by zapewnić sprzężenie systemu oświaty z innymi sferami 

polityki samorządowej, w tym zwłaszcza sferą kultury, gospodarki i 

polityki społecznej. Władze JST nadzorują placówki edukacyjne w sposób 

odpowiedzialny, z wykorzystaniem aktualnego instrumentarium 

zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi (HR), 

zarządzania wiedzą (KM) czy zarządzania jakością (TQM). Komisja 

podkreśla kluczowość polityki oświatowej w strategicznych i 

długofalowych działaniach Miasta Wodzisław Śląski, co objawia się m.in. 

stworzeniem i uchwaleniem w 2015 roku „Strategii Rozwoju Oświaty 



Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020”, przyjętej uchwałą nr 

X/91/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2015 

roku. Poprzez przyjęcie tego dokumentu JST stała się „prymusem” nie 

tylko wśród gmin województwa śląskiego, ale także innych jednostek 

samorządu terytorialnego (strategie oświaty w gminach, także tych 

ocenianych w Programie „Samorządowy Lider Edukacji”, wciąż są 

rzadkością), dlatego ta inicjatywa zasługuje na pochwałę ze strony 

Komisji. Przedmiotowa Strategia „stanowi podstawę do podejmowania 

decyzji dotyczących procesów związanych z rozwojem szeroko 

rozumianej edukacji w Wodzisławiu Śląskim. Strategia (…) będzie służyć 

stworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju młodych ludzi, 

podnoszeniu atrakcyjności kształcenia i powiązaniu edukacji z rynkiem 

pracy, a w konsekwencji również i rozwojowi Miasta”. W prace nad 

dokumentem zaangażowało się ponad 90 osób (władze miasta, radni, 

dyrektorzy placówek edukacyjnych, dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych miasta, nauczyciele, rodzice, podmioty zewnętrzne itp.), 

co potwierdza jej mocną legitymizację w środowisku oświatowym. 

Dokument szczegółowo analizuje obecny stan edukacji w mieście, 

enumeratywnie wymieniając poszczególne placówki oświatowe, liczbę 

uczniów, liczbę nauczycieli wraz z ich kwalifikacjami, wyniki egzaminów 

zewnętrznych czy formy dodatkowej oferty edukacyjnej. Wskazuje także 

obszary, gdzie dokonano racjonalizacji wydatków oświatowych. Strategia 

precyzyjnie wskazuje wydatki, jakie Miasto Wodzisław Śląski ponosi w 

związku z nadzorem edukacyjnym (Komisja podkreśla, że w latach 2011-

2014 JST wydatkował na ten cel ok. 44-45 mln zł rocznie, natomiast 

przekazywana subwencja oświatowa wynosiła 24-25 mln zł, co w efekcie 

wskazuje, iż Miasto Wodzisław Śląski przeznacza z własnych środków aż 

20 mln zł). Analiza SWOT ściśle dotycząca mocnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń w polityce oświatowej została opracowana bardzo 



szczegółowo (to kolejna wartość tego dokumentu), przez co władze 

Wodzisławia Śląskiego dysponują twardymi danymi, w których 

elementach należy zintensyfikować działania proedukacyjne oraz 

wzmocnić nadzór organizacyjny nad wybranymi segmentami. Zebrane 

dane pozwoliły na określenie obszarów strategicznych, które mają być 

zrealizowane w perspektywie do 2020 roku. Zdefiniowano je w 

następujący sposób: a) polityka edukacyjna Wodzisławia Śląskiego 

przeciwdziała wykluczeniu spowodowanemu brakiem dobrego 

wykształcenia i  zapewnia rozwój kompetencji kluczowych. Działania 

służą wyrównywaniu szans oraz rozwojowi talentów i uzdolnień uczniów; 

b) polityka edukacyjna Wodzisławia Śląskiego służy rozwojowi postaw 

prospołecznych, wspiera kreatywność i ułatwia radzenie sobie młodzieży 

w zmieniającym się świecie; c) polityka edukacyjna sprzyja powiązaniu 

kulturalno-sportowym i społeczno-gospodarczym; d) efektywne 

zarządzanie oświatą w tym zasobami ludzkimi, materialnymi i środkami 

finansowymi; e) promowanie edukacji w regionie. Każdemu ze 

wskazanych obszarów przypisano cele operacyjne (w sumie aż 101), 

mające na celu ich zmaterializowanie wraz z miernikami. Określono także 

harmonogram zadań oraz precyzyjnie wskazano termin ich realizacji 

wraz z wyznaczeniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

implementację. Komisja jest pod dużym wrażeniem Strategii Rozwoju 

Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020 - jej 

merytoryczności i szczegółowości oraz racjonalnego zaplanowania 

poszczególnych działań. Dzięki przyjętemu dokumentowi władze Miasta 

Wodzisław Śląski dysponują efektywnym narzędziem badawczym, 

będącym podstawą do dalszych prac nad ulepszaniem procesu 

edukacyjnego w perspektywie najbliższych pięciu lat, zarówno pod 

względem horyzontalnym, jak i wertykalnym. Poprzez przygotowanie tak 

cennego dokumentu strategicznego JST dała wyraz priorytetowego 



traktowania potrzeb oświatowych interesariuszy lokalnych, które 

zdefiniowane zostały w sposób rzeczowy i przemyślany. Powiązano je z 

konkretnymi celami strategicznymi, operacyjnymi i bieżącymi, które 

mają szansę na pełne zrealizowanie w zadekretowanym okresie. 

Dodatkowym argumentem przejawiającym za transparentnością działań 

Miasta Wodzisław Śląski w obszarze edukacji są regularnie publikowane 

„informacje o stanie oświaty” (ostatnia informacja dotyczyła roku 2015). 

Ten dokument, w formie prezentacji multimedialnej do pobrania, 

szczegółowo podaje dane dotyczące m.in. liczby uczniów, wyników 

sprawdzianów szóstoklasisty, wyników egzaminów gimnazjalnych wraz w 

wyszczególnieniem na poszczególne części, liczby laureatów i finalistów 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych, struktury zatrudnienia 

nauczycieli, wykonaniu budżetu w odniesieniu do poszczególnych 

wydatków oświatowych, zrealizowanych projektach edukacyjnych czy 

zdobytych certyfikatach. Recenzenci podkreślają, że Miasto Wodzisław 

Śląski nie tylko podmiotowo traktuje partnerów pośrednio i bezpośrednio 

zaangażowanych w proces edukacyjny, ale jest jedną z najbardziej 

transparentnych gmin, która swoje inicjatywy w sferze kształcenia dzieci i 

młodzieży zawsze poddaje konsultacjom i ocenie opinii publicznej. 

Zdaniem Komisji takie postrzeganie sfery kształcenia, jakimi wyróżniają 

się władze JST, powinno być wzorem dla innych gmin, nie tylko w 

województwie śląskim, ale także na szczeblu krajowym.  

Miasto Wodzisław Śląski, zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju 

Oświaty, planuje realizację wybranych działań w krótszych okresach, 

dookreślając i operacjonalizując (w sposób prawidłowy) zadania 

strategiczne. Wśród priorytetów bieżących wskazano m.in.: wdrożenie 

programu pn. „Kreatywna Edukacja - twórcze rozwiązywanie problemów 

w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”, który dzięki 

przeszkoleniu 56 nauczycieli w trzech obszarach: nauczania, uczenia się i 



organizacji pracy szkoły, pozwoli na zdobycie przez dzieci i młodzież 

zdolności rozwinięcia umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. 

Innym przykładem priorytetowych działań w 2016 roku są inicjatywy 

marketingowo-reklamowe, które mają promować szeroką ofertę 

edukacyjną w ramach codziennego funkcjonowania placówek 

oświatowych oraz zintensyfikowanie kształcenia uczniów odnośnie 

postaw prozdrowotnych i rozwoju kompetencji społecznych.  

Model polityki oświatowej implementowany w Mieście odpowiada 

paradygmatom nowego zarządzania publicznego i spełnia wysokie 

standardy profesjonalne, co przekłada się na jakość edukacji i 

efektywność w realizacji związanych z nią celów: strategicznych, 

operacyjnych i bieżących.  Recenzenci zgodnie podkreślają, że 

prowadzona polityka edukacyjna Wodzisławia Śląskiego uzasadnia 

uhonorowanie JST – po raz kolejny - certyfikatem „Samorządowy Lider 

Edukacji”. Ewaluowany podmiot podejmuje efektywnie działania 

zmierzające do pełnego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych 

interesariuszy lokalnych w różnym wieku, wkomponowuje cele 

edukacyjne w cele strategiczne JST oraz doskonali strukturę 

organizacyjną i procedury administracyjne w celu efektywniejszego ich 

wykorzystania w pracach z obszaru oświaty. Podejmowane oraz 

realizowane działania w polityce oświatowej są komunikowane w sposób 

przejrzysty i czytelny, z uwzględnieniem potrzeb społecznych otoczenia 

wewnętrznego i zewnętrznego (aktywnie wspieranie przez Gminę 

inicjatyw społecznych). Kluczowym elementem wpływającym na 

efektywność realizacji polityki oświatowej jest stałe i wielowymiarowe 

podnoszenie jakości kształcenia w placówkach oświatowych. Kadra 

pedagogiczna ma możliwość sukcesywnego podnoszenia swoich 

kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnorakich szkoleniach, 

kursach czy studiach podyplomowych (m.in. z doradztwa zawodowego). 



Szkoły organizują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (ICT, językowe, z 

kształtowania kreatywności itp.), których tematyka jest komplementarna 

z zapisami Strategii Rozwoju Oświaty a zarazem odpowiada 

indywidualnym potrzebom uczniów oraz pomaga zdiagnozować cechy 

osobowościowe uczniów w ramach analiz psychometrycznych. Na 

szczególną uwagę, zdaniem Komisji, zasługuje realizacja programu pn. 

„Innowacyjna edukacja filmowa”. W bieżącym roku uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjów wzięli udział w cyklu comiesięcznych 

spotkań, w trakcie których prezentowano filmy mogące mieć wpływ na 

pozytywny rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ta ciekawa 

inicjatywa jest dowodem na otwartość i innowacyjność wodzisławskich 

placówek oświatowych w korzystaniu z nowoczesnych form kształcenia. 

Jednostka samorządu terytorialnego aspirująca do miana 

„Samorządowego Lidera Edukacji – 2016”, musi przejawiać aktywność w 

formowaniu osobowości młodego pokolenia, także pod względem 

edukacji patriotycznej i kulturowej oraz włączania dzieci i młodzieży w 

lokalne życie miasta. Kapitalnym przykładem unifikacji działań szkolnych 

z inicjatywami podmiotów zewnętrznych na tym polu jest realizowany 

program pn. „Mała Ojczyzna”. W ramach współpracy z Muzeum w 

Wodzisławiu Śląskim placówki oświatowe przybliżają dzieciom i 

młodzieży wiedzę o swoim mieście i regionie, a w szczególności o 

dziedzictwie kulturowym (przy każdej szkole jest wywieszona flaga z 

godłem Wodzisławia Śląskiego). Uczniowie zapoznają się z historią 

miasta oraz korzystają od nowego roku szkolnego z finansowanych przez 

JST pomocy dydaktycznych (np. puzzle z herbem Wodzisławia Śląskiego, 

kolorowanki z głównymi obiektami miejskimi, itp.). Ponadto dzieci biorą 

udział w konkursach o tematyce historyczno-kulturalnej (np. „Przyszłość 

i dzień dzisiejszy Wodzisławia Śląskiego i okolic”, „Wodzisław wczoraj i 

dziś”), a także są autorami i współautorami uroczystych obchodów świąt 



narodowych (m.in. wespół z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim 

zrealizowali widowisko historyczne pt. „Jan Długosz”, „Czasy husarii”, 

„Początki państwa polskiego”). W wybranych szkołach znajdują się 

również szkolne tematyczne muzea (np. sztolni górniczej czy kuchni 

śląskiej). W obszarze włączania młodych wodzisławian w lokalne życie 

miasta warto zauważyć efektywne funkcjonowanie Młodzieżowej Rady 

Miejskiej oraz realizację miejskiego programu pn. „Uczeń w urzędzie”, 

który miał na celu pokazanie podopiecznym wodzisławskim szkół 

funkcjonowania magistratu (Prezydent Mieczysław Kieca uczestniczył w 

czterech prelekcjach gimnazjalnych na temat zadań wykonywanych przez 

samorząd terytorialny). Miasto Wodzisław Śląski wspiera także 

organizacyjnie inicjatywy wolontariackie podejmowane przez młodzież 

oraz aktywność proprzedsiębiorczą i proobywatelską (Szkoła Podstawowa 

nr 4 w ramach projektu pn. „Spółdzielczość uczniowska jako instrument 

wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród 

młodzieży”, zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na pomysł 

kampanii społecznej w społeczności lokalnej organizowanym m.in. przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Wskazane (i nie tylko) 

przedsięwzięcia, zdaniem Recenzentów, jednoznacznie wskazują na 

wysoki poziom aktywności samorządu i jego instytucji w dziedzinie 

kreowania kapitału społecznego młodzieży, edukacji lokalno-regionalnej i 

obywatelskiej. Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna potrafi 

swoją postawą i zaangażowaniem zachęcić podopiecznych do społecznej 

aktywności.   

Efektywny proces edukacyjny musi uwzględniać potrzeby i 

możliwości osób ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami oraz zapobiegać 

zjawiskom patologicznym, jakie mogą mieć wpływ na zdobywanie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. Wszystkie placówki oświatowe, 

dla których ewaluowana gmina jest jednostką prowadzącą, mają 



zabezpieczoną pomoc psychologiczną i pedagogiczną wedle swoich 

potrzeb. Miasto Wodzisław Śląski finansuje obozy i kolonie 

profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych. Ponadto w JST działają organizacje (np. Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej, Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”), 

pomagając zagospodarować dzieciom i młodzieży czas wolny oraz 

wspierając je uzupełnianiu wiedzy i odkrywaniu talentów (na terenie 

certyfikowanego podmiotu działają m.in. Młodzieżowa Orkiestra Miejska 

„Camerata Nova” oraz Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum Novum”, 

które kształtują wśród młodych wodzisławian wrażliwość na muzykę w 

formie śpiewu i gry na instrumentach). Podane przykłady są wymiernym 

dowodem na aktywność władz Wodzisławia Śląskiego w zakresie 

systemowego wsparcia pedagogicznego i socjoterapeutycznego dzieci i 

młodzieży, przez co politykę edukacyjną miasta można traktować jako 

przemyślaną i wielowymiarową oraz ukierunkowaną na zaspokojenie 

zróżnicowanych potrzeb.  

Osiągane indywidualne i zespołowe sukcesy naukowe i sportowe są 

realnym wyznacznikiem skuteczności prowadzonej przez JST polityki 

oświatowej. Nie inaczej jest w przypadku Miasta Wodzisław Śląski, które 

słusznie szczyci się osiągnięciami uczniów na różnych polach. W 

bieżącym roku, w ramach wojewódzkich konkursów przedmiotowych, 

jedenaścioro uczniów zostało laureatami, a osiemnaścioro finalistami 

(rok wcześniej odpowiednio czternaścioro i trzynaścioro). Ponadto jeden 

z uczniów Gimnazjum nr 3 otrzymał stypendium naukowe w ramach 

projektu „Śląskie, inwestujemy w talenty”, natomiast drużyna z 

Gimnazjum nr 1 zajęła II miejsce W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni we 

Wrocławiu z możliwością reprezentacji kraju w konkursie w Chińskiej 

Republice Ludowej (grudzień 2016). W sporcie odnotowano następujące 



sukcesy: uczniowie Gimnazjum nr 3 zajęli X i XII miejsce w 

Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w biegach narciarskich w Białce 

Tatrzańskiej, uczniowie Gimnazjum nr 1 zajęli II miejsce w finale 

wojewódzkim „Orlika” o Puchar Premiera RP, natomiast podopieczni 

Szkoły Podstawowej nr 10 stanęli na najniższym stopniu podium w 

zawodach wojewódzkich w koszykówce chłopców (warto podkreślić, że 

Miasto Wodzisław Śląski bardzo mocno wspiera, a zarazem promuje 

aktywny tryb życia dzieci i poprzez prowadzenie oddziałów sportowych, 

mistrzostwa sportowego, oraz wspiera rozwój konkretnych dyscyplin 

sportowych: piłka nożna, biathlon, biegi narciarskie, koszykówka, 

siatkówka czy tenis stołowy. Dodatkowo istotnym wsparciem dla 

funkcjonowania młodzieżowego sportu w JST jest jego znaczne 

dofinansowanie, kierowane do organizacji pozarządowych oraz klubów 

sportowych i uczniowskich organizujących zajęcia sportowe. W 2015 roku 

wsparcie to wyniosło pół miliona zł, natomiast w bieżącym roku 715 tys. 

zł). 

Baza materialna placówek oświatowych ulega w Wodzisławiu 

Śląskim stałej poprawie i unowocześnieniu. W 2015 roku Gmina 

przeznaczyła na wsparcie szkolnej infrastruktury 2,3 mln zł, a w bieżącym 

aż 3,3 mln zł. Ponadto, w celu podniesienia jakości bazy sportowej i 

rekreacyjnej, certyfikowany podmiot zmodernizował krytą pływalnię (za 

kwotę pół miliona zł), zakończył budowę Rodzinnego Parku Rozrywki 

„Trzy wzgórza” za sumę ponad 27 mln zł, rozbudowę ośrodka 

rekreacyjnego „Balaton” za sumę 196 tys. zł czy budowę nowych krytych 

kortów tenisowych za kwotę 1,2 mln zł.  W tym roku – w ramach 

konkursu „Place zabaw i siłownie pod chmurką” - certyfikowany podmiot 

zaplanował wybudowanie dwóch kolejnych placów zabaw, siłowni oraz 

miasteczka ruchu drogowego. Poza tym kosztem 420 tys. zł JST 

zagospodaruje także teren w obrębie krytej pływalni.  



Miasto Wodzisław Śląski jest nowocześnie zarządzaną jednostką 

terytorialną, która uznaje rozwój edukacji za jeden ze swoich priorytetów 

i potwierdzającą to założenie w toku realizacji, tak strategicznych, jak i 

bieżących działań regionalnych w sferze szeroko rozumianej polityki 

społecznej. Samorząd systematycznie rozwija i wzmacnia swój potencjał 

edukacyjny poprzez łączenie inwestycji infrastrukturalnych z działaniami 

w obszarach „miękkich”, ukierunkowanymi na rozwój kapitału ludzkiego 

i społecznego oraz kształtowanie oferty edukacyjnej (na poziomie 

regionalnym) w taki sposób, by była w pełni adekwatna do wyzwań 

współczesności i uwarunkowań rynkowych. Przedstawione tu argumenty 

w pełni uzasadniają przyznanie Miastu Wodzisław Śląski certyfikatu 

„Samorządowy Lider Edukacji” w kolejnej, VI edycji Programu. 

 

 

Dokument, na podstawie recenzji przygotowanych przez Członków Komisji Certyfikacyjnej, 

sporządził mgr Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.  

Niniejszy materiał opracowano w celu wykorzystania go w komunikacji marketingowej 

jednostki samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem Certyfikatu „Samorządowy 

Lider Edukacji”. Materiał może być publikowany m.in.  

w celu promocji JST, jak również szkół i placówek oświatowych, dla których JST jest organem 

prowadzącym. Materiał może być również wykorzystywany we wszystkich działaniac h JST  

ukierunkowanych na podnoszenie jakości lokalnej polityki edukacyjnej jako opis „dobrych 

praktyk” i rekomendacji sformułowanych przez członków Komisji Certyfikacyjnej.  


