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1. Detaliczna zawartość obszarów strategicznych została ujęta w systemie celów operacyjnych 

zaprezentowanym poniżej. 

Obszar 1. 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.  

Cele operacyjne obszaru 1. 

 

1.1. Zapewnienie równych szans i warunków dostępności do wszystkich szkół i przedszkoli. 

Kierunki działań Mierniki 

1.1.1. Ułatwienie rodzicom i uczniom wyboru 

przedszkola/szkoły poprzez upowszechnienie 

informacji o placówkach. 

1. Liczba informacji zamieszczonych na 

stronach internetowych placówek – 

12169 
- regionalnych portalach 

informacyjnych - 15894. 

2. Liczba wejść na portal edukacyjny 

Wydziału Edukacji – brak licznika. 

3. Liczba placówek posiadających profil 

na portalu społecznościowym (np. 

facebook, twitter) – 22.  

 

1.1.2. Wspieranie rozwoju promocji i komunikacji 

wszystkich placówek z rodzicami i uczniami. 

1.1.3. Usprawnienie systemu przepływu informacji 

dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego. 

 

1.2. Likwidacja różnic efektywności edukacyjnej szkół. 

Kierunki działań Mierniki 

1.2.1. Dokonanie analizy i diagnozy przyczyn 

zróżnicowania efektów kształcenia. 

1. Poprawa wyników z egzaminów 

zewnętrznych. 

Brak możliwości dokonania analizy z 

powodu reformy systemu edukacji 

(zmiany egzaminów). Wszystkie 

egzaminy na przestrzeni 5 lat zostały 

przeprowadzone a wynik w skali 

miasta kształtował się w przedziale 5-

go Stanina skali staninowej tj. 

wyników średnich co jest zgodne z 

prawami statystyki. 

1.2.2. Opracowanie programów naprawczych lub 

wspomagających w poszczególnych szkołach. 

1.2.3. Podjęcie działań wspierających poprawę 

efektywności pracy szkół. 

 

1.3. Systematyczne działania zmierzające do podnoszenia jakości, różnorodności i indywidualizacji 

kształcenia. 

Kierunki działań Mierniki 

1.3.1. Tworzenie warunków organizacyjno-finansowych 

do poszerzenia oferty programowej szkół (języki 

obce, informatyka, przedmioty ścisłe, 

przedsiębiorczość). 

1. Liczba i rodzaj zajęć – 119 914 

godzin zajęć pozalekcyjnych. 

2. Liczba wdrożonych programów -

197. 

3. Liczba wdrożonych innowacji – 

197. 

4. Liczba dodatkowych ofert 

1.3.2. Wspieranie szkół i przedszkoli w opracowywaniu 

autorskich programów uwzględniających nowe 

trendy, potrzeby, wyzwania. 
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1.3.3. Wspieranie dyrektorów we wdrażaniu innowacji 

dydaktycznych i organizacyjnych. 

branżowych – 20 (klasy sportowe – 

8; klasy językowe – 10, 

grupy/oddziały integracyjne – 2 

placówki.  

5. Liczba uczestników zajęć 

pozalekcyjnych – 5496. 

6. Atrakcyjność mierzona ilością 

uczestników zajęć. 

 

1.3.4. Wspieranie dyrektorów w dywersyfikacji 

branżowej oferty (basen – nauka pływania, 

ekologia, sport). 

1.3.5. Dofinansowywanie doskonalenia zawodowego w 

zakresach tematycznych zgodnych z przyjętymi 

priorytetami.  

1.3.6. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji 

kluczowych poprzez realizację zajęć ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, językowych. 

1.3.7. Realizowanie zajęć z kreatywności, 

innowacyjności i doradztwa zawodowego 

1.3.8. Wprowadzenie narzędzi psychometrycznych w 

szkole, pozwalających na pracę z uczniem wg 

indywidualnych możliwości psychofizycznych. 

1.3.9. Diagnozowanie uczniów w szkole. 

1.4. Zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia dzieci niepełnosprawnych. 

Kierunki działań Mierniki 

1.4.1. Identyfikacja potrzeb i wsparcie projektów 

dostosowania szkół i przedszkoli do uczniów           

o specjalnych potrzebach. 

1. Stopień likwidacji wszelkich barier 

architektonicznych w określonych 

placówkach – 3 placówki w 100%; 

12 – częściowa likwidacja – dostęp 

do pomieszczeń parteru – 1126.  

2. Liczba dzieci objętych wsparciem. 

3. Liczba nauczycieli doskonalących 

się w zakresie pracy z uczniem o 

specjalnych potrzebach 

edukacyjnych – 115. 

4. Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na doposażenie -

187.213 zł.  

 

1.4.2. Doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z 

uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

1.4.3. Udoskonalenie systemu współpracy placówek z 

kolejnych etapów edukacyjnych w pracy z uczniem 

specjalnej troski oraz współpracy z PPP w obszarze 

diagnozy i wczesnej interwencji psychologiczno – 

pedagogicznej.  

1.4.4. Indywidualizacja pracy z uczniem 

niepełnosprawnym poprzez zajęcia specjalistyczne. 

1.4.5. Dostosowywanie bazy lokalnej szkół, ich 

wyposażenia do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych w tym likwidacja barier 

architektonicznych. 

1.5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem. 

Kierunki działań Mierniki 

1.5.1. Tworzenie dobrych warunków edukacji na starcie 

poprzez wspieranie doskonalenia nauczycieli i 

rozwoju bazy dydaktycznej w pracy z 

sześciolatkami. 

1. Ilość pomieszczeń lekcyjnych 

przystosowanych do pracy z 

sześciolatkami – nieaktualne. 

2. Wzrost liczby projektów wczesnej 

diagnozy i interwencji 

realizowanych w szkołach – 1126. 

3. Coroczny wzrost liczby zajęć 

przeznaczonych dla grup uczniów 

zagrożonych wykluczeniem – 

średnio 18. 

1.5.2. Rozwój i stałe wspieranie istniejących inicjatyw 

edukacyjnych skierowanych do dzieci zagrożonych 

i dotkniętych jakąkolwiek formą wykluczenia. 

1.5.3. Rozwój współpracy z instytucjami i osobami 

zajmującymi się dziećmi i młodzieżą ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem. 
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1.5.4. Realizacja zajęć psychologicznych, 

pedagogicznych w ramach projektów 

zewnętrznych. 

 

1.5.5. Standaryzacja limitów etatów wsparcia dająca 

swobodę wyboru dyrektorowi szkoły etatów wg 

potrzeb. 

1.6. Stworzenie lepszych warunków rozwoju uczniów zdolnych. 

Kierunki działań Mierniki 

1.6.1. Wspieranie rozwoju i realizacji zajęć 

indywidualnego programu i toku nauki dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych. 

1. Ilość programów i zajęć 

realizowanych z uczniami 

szczególnie uzdolnionymi – 222.  

2. Ilość konkursów i przeglądów – 

5562.  
3. Liczba laureatów – 416. 

4. Baza informacji o metodach i 

możliwościach pracy z uczniem 

zdolnym – sieci nauczycieli. 

5. Wdrożone programy 

doskonalenia nauczycieli 

w obszarze pracy z uczniem 

zdolnym – 8 programów 

ogólnopolskich. 

 

 

1.6.2. Budowa centrum nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu – „Akademia Młodego Naukowca”. 

1.6.3. Dalsze wsparcie finansowe uczniów szczególnie 

uzdolnionych o wybitnych osiągnięciach. 

1.6.4. Organizacja konkursów i przeglądów dających 

uczniom możliwość wykazania się swoimi 

uzdolnieniami i talentami. 

1.6.5. Organizacja uroczystości promujących uczniów 

osiągających sukcesy. 

1.6.6. Stworzenie sieci współpracy nauczycieli oraz bazy 

informacji o metodach i możliwościach pracy z 

uczniem zdolnym. 

1.6.7. Wspieranie rozwoju zawodowego i nagradzanie 

nauczycieli ze szczególnymi osiągnięciami     w 

pracy z uczniem zdolnym. 

1.6.8. Cykl przygotowawczy nauczycieli do diagnozowania 

uczniów wraz z określeniem standardu opisu profilu 

ucznia. 

1.6.9. Poprawa jakości kadry pedagogicznej poprzez 

doskonalenie w zakresie kreatywności. 

1.6.10. Doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu 

nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), 

metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

1.6.11. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-

zawodowych. 
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1.7. Rozwój materialno-organizacyjny zasobów służących kształceniu uczniów. 

Kierunki działań Mierniki 

1.7.1 Dalsze finansowanie rozwoju bazy dydaktycznej, 

kulturalnej i sportowej. 

1. Liczba powstałych pracowni 

szkolnych – 186.  

2. Ilość sprzętu IT – zaspakajająca 

potrzeby. 

3. Odpowiednia baza sportowa – w 

każdej szkole. 

 

1.7.2 Wprowadzenie w szkołach oprogramowania 

wspierającego pracę z uczniem i kontakt z 

rodzicem. 

1.7.3 Rozwijanie możliwości korzystania z e-materiałów 

poprzez portal miejski. 

1.7.4 Udostępnianie multimedialnych zasobów 

wspierających proces doradztwa zawodowego. 
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Obszar 2. Polityka edukacyjna Wodzisławia Śląskiego służy rozwojowi postaw prospołecznych, 

wspiera kreatywność i ułatwia radzenie sobie młodzieży w zmieniającym się świecie.  

Cele operacyjne obszaru 2. 

2.1 Rozwój kompetencji i postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. 

Kierunki działań Mierniki 

2.1.1. Rozwój i wspieranie działalności samorządowej w 

szkołach, rad młodzieżowych i innych inicjatyw 

obywatelskich dzieci i młodzieży. 

1. Liczba inicjatyw obywatelskich 

realizowanych przez szkoły – 1927. 

2. Liczba wprowadzonych do 

programów wychowawczych szkół 

działań stymulujących aktywność 

obywatelską uczniów na różnych 

polach – 1927. 

3. Liczba projektów i akcji 

związanych z promowaniem miasta 

– 367. 

 

2.1.2. Rozwój współpracy z różnymi partnerami, w tym 

organizacjami pozarządowymi, firmami itp. 

2.1.3. Wprowadzenie do programów wychowawczych 

aktualnych programów społecznych i wspieranie 

uczniowskich działań w tych sferach. 

2.1.4. Wspieranie projektów i akcji związanych z 

pogłębianiem wiedzy o Wodzisławiu Śląskim i 

Śląsku. 

2.2. Rozwój postaw asertywnych i zachowań prozdrowotnych. 

Kierunki działań Mierniki 

2.2.1. Wspieranie programów i projektów rozwoju 

kompetencji społecznych i prozdrowotnych w 

szkołach,  w tym szczególnie realizowanych we 

współpracy z organizacjami i instytucjami. 

1. Procentowy wzrost liczby godzin 

zajęć rozwijających kompetencje 

społeczne, interpersonalne i 

prozdrowotne dzieci i młodzieży – 

o 30%. 
2. Baza dobrych praktyk dostępnych 

dla wszystkich szkół i nauczycieli – 

sieci nauczycieli i dyrektorów. 
3. Wzrost liczby zajęć sportowych. 

4. Wzrost liczby dzieci i młodzieży 

uczestniczącej w zajęciach 

sportowych i rekreacyjnych. 

5. Liczba zrealizowanych godzin 

zajęć sportowych – 54960.  

 

2.2.2. Tworzenie bazy dobrych praktyk pokazujących 

programy i działania profilaktyczne  i prewencyjne. 

2.2.3. Zwiększenie dostępności nie tylko szkolnej bazy 

sportowej oraz rozwój zajęć sportowych i 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

2.2.4. Wspieranie rozwoju Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego i klas sportowych w szkołach. 

2.2.5. Rozwinięcie współpracy z MOSiR-em i klubami 

sportowymi w celu poszerzenia oferty tych 

instytucji adresowanej do dzieci i młodzieży. 

2.2.6. Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej w 

zakresie oferty sportowej, rekreacyjnej i 

kulturalnej. 

2.3 Rozwój możliwości realizacji wychowawczej roli szkoły. 

Kierunki działań Mierniki 

2.3.1. Rozwijanie opieki psychologiczno – 

pedagogicznej, wspieranie projektów współpracy w 

tym obszarze z instytucjami, organizacjami i 

rodzicami. 

1. Liczba innowacyjnych inicjatyw 

wychowawczych podejmowanych 

przez szkoły – 39. 

2. Stworzona baza danych o 

projektach i działaniach 

wychowawczych dostępna dla 

wszystkich szkół i przedszkoli. 

3. Stworzony system nagradzania 

2.3.2. Systematyczne wprowadzanie do programów 

wychowawczych nowych treści wynikających    z 

bieżącej diagnozy potrzeb i problemów dzieci i 

młodzieży. 
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2.3.3. Promowanie dobrych praktyk za pośrednictwem 

tworzenia bazy wzorcowych programów oraz 

konkursów i nagród dla projektów i działań 

przynoszących efekty wychowawcze. 

innowacyjnych działań i projektów 

wychowawczych – promowanie w 

formie dofinansowania projektów 

realizowanych ze środków na 

wspieranie zadań publicznych 

miasta. 

 

2.3.4. Opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju 

świetlic szkolnych. 

2.3.5. Wspieranie projektów realizujących wspólne 

działania z rodzicami. 

2.3.6. Nagradzanie projektów przynoszących najlepsze 

efekty wychowawcze. 

2.4 Ułatwienie młodzieży (gimnazjalistom) poruszania się w realiach społeczno-ekonomicznych. 

Wspieranie rozwoju nauczania przedsiębiorczości w szkołach. 

Kierunki działań Mierniki 

2.4.1. Analizowanie potrzeb w zakresie usług 

informacyjno – doradczych dla młodzieży. 

1. Liczba zajęć z doradztwa 

zawodowego – 7692. 

2. Liczba projektów i akcji 

związanych z doradztwem dla 

młodzieży – 4 ogólnomiejskie. 

 

2.4.2. Rozwój doradztwa zawodowego, rozwój 

kompetencji kadry doradczej. 

2.4.3. Współpraca z ośrodkami informacyjno – 

doradczymi dla młodzieży. 

2.4.4. Organizacja dodatkowych zajęć, projektów i 

konkursów z dziedziny przedsiębiorczości              

z udziałem liderów biznesu. 

1. Liczba nauczycieli, którzy podjęli 

się nauczania przedsiębiorczości – 

13.  

2. Liczba zajęć, projektów 

i konkursów z dziedziny 

przedsiębiorczości – nieaktualne 

po likwidacji gimnazjów. 

2.4.5. Wsparcie doskonalenia nauczycieli 

przedsiębiorczości. 
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Obszar 3. Polityka edukacyjna sprzyja powiązaniu kulturalno-sportowym i społeczno-

gospodarczym. 

Cele operacyjne obszaru 3. 

 

3.1. Rozwój współpracy placówek oświatowych  z rodzicami. 

Kierunki działań Mierniki 

3.1.1. Stworzenie forum dialogu społecznego 

z rodzicami. 

1. Powstanie i aktywne działanie 

forum dialogu społecznego 

z rodzicami. 

2. Stworzenie systemu informacji 

o działaniach zrealizowanych przez 

placówki we współpracy 

z rodzicami. 

3. Utworzenie Miejskiej Rady 

Rodziców 

 

3.1.2. Wykorzystanie procesu edukacji w szkołach 

i przedszkolach oraz działań podejmowanych w 

efekcie ewaluacji placówek w celu aktywizacji 

rodziców. 

3.1.3. Intensyfikacja współpracy placówek z rodzicami w 

zakresie wykorzystywania ich wiedzy 

i doświadczenia w procesach edukacyjnych 

i wychowawczych. 

3.2. Poszerzenie zakresu i możliwości współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi. 

Kierunki działań Mierniki 

3.2.1. Rozwój współpracy szkół z organizacjami 

pozarządowymi różnego typu, wspieranie 

organizacyjne i finansowe programów i projektów 

realizowanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

1. Utworzona baza dobrych praktyk 

współpracy szkół z organizacjami 

pozarządowymi, dostępna dla 

szkół, nauczycieli i uczniów. 

2. Wartość środków budżetowych 

przekazanych organizacjom 

pozarządowym w ramach dotacji na 

działania wspierające aktywność 

uczniów i inicjatywy edukacyjne                                                

w Wodzisławiu Śląskim – brak 

danych.  

 

3.2.2. Rozwój aktywności uczniów w sferze działania 

organizacji pozarządowych poprzez organizację i 

finansowe wsparcie projektów adresowanych do 

dzieci i młodzieży. 

3.3. Rozwijanie współpracy szkół z instytucjami kultury. 

Kierunki działań Mierniki 

3.3.1. Rozwój współpracy z instytucjami kultury, 

wspieranie organizacyjne i finansowe programów 

i  projektów realizowanych wspólnie. 

1. Utworzona baza dobrych praktyk 

współpracy szkół z instytucjami, 

dostępna dla szkół, przedszkoli, 

nauczycieli, uczniów/ 

wychowanków. 

2. Wartość środków budżetowych 

jakie wodzisławskie instytucje 

kultury przeznaczają na działania 

wspierające aktywność uczniów 

i inicjatywy edukacyjne w mieście 

– brak danych. 

3.3.2. Rozwój aktywności uczniów w sferze kultury 

poprzez organizację i finansowe wsparcie 

projektów i konkursów adresowanych do dzieci 

i młodzieży. 
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3.4. Rozwijanie współpracy szkół z instytucjami rynku pracy i przedsiębiorcami. 

Kierunki działań Mierniki 

3.4.1. Wspieranie programów współpracy szkół, 

szczególnie gimnazjów z instytucjami rynku pracy 

w realizacji zajęć informacyjnych 

i wychowawczych w szkołach. 

Liczba programów i projektów – 

nieaktualne po likwidacji gimnazjów.  

 

3.4.2. Wspieranie i promowanie programów 

realizowanych w placówkach oświatowych 

z udziałem pracodawców. 

3.4.3. Organizacja projektów, konkursów, dodatkowych 

zajęć z dziedziny przedsiębiorczości z udziałem 

przedstawicieli pracodawców i liderów biznesu. 

3.4.4. Wspieranie inicjatyw szkolnictwa zawodowego. 
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4. Efektywne zarządzanie oświatą w tym zasobami ludzkimi, materialnymi i środkami 

finansowymi. 

 

Cele operacyjne obszaru 4. 

 

4.1. Poprawa efektywności systemu zarządzania edukacją w mieście. 

Kierunki działań Mierniki 

4.1.1. Aktualizacja procedur doboru kadry kierowniczej 

instytucji systemu edukacji. 

1. Istnienie i stosowanie procedur 

doboru kadry kierowniczej – tak. 

2. System doskonalenia kadry 

kierowniczej – funkcjonuje. 

3. System przetwarzania 

i analizowania danych – 

funkcjonuje. 

 

4.1.2. Wzrost stopnia autonomii dyrektorów placówek 

edukacyjnych. Motywowanie dyrektorów placówek 

do opracowywania i wdrażania strategii rozwoju 

jednostki. 

4.1.3. Opracowanie systemu doskonalenia i podnoszenia 

kwalifikacji kadry kierowniczej. 

4.1.4. Rozwój i poprawa systemu analizowania danych, 

opracowań i raportów (własnych  i zewnętrznych). 

4.1.5. Budowa portalu edukacyjnego. 

4.1.6. Przejście szkół z tradycyjnego dziennika 

lekcyjnego na e-dziennik. 

4.1.7. Podnoszenie, jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnej poprzez wyposażanie 

szkół/przedszkoli w sprzęt komputerowy. 

4.1.8. Dalsze włączanie w proces zarządzania 

i odpowiedzialności za jakość gospodarowania 

środkami publicznymi dyrektorów wszystkich 

placówek oświatowych w mieście. 

Opracowane standardy 

organizacyjne dla wszystkich 

placówek – w każdej placówce. 

 

4.1.9. Uwypuklenie w procedurze konkursowej na 

stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 

wymogu dobrej znajomości procedury budżetowej, 

tworzenia planu finansowego, umiejętności jego 

realizacji w powiązaniu z zadaniami oświatowymi i 

odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów 

publicznych. 

4.1.10. Reorganizacja obsługi ekonomiczno-

administracyjnej placówek oświatowych 

i poszukiwanie metod racjonalizacji wydatków 

z tym związanych. 

4.1.11. Ustalenie i wdrożenie standardów organizacyjno-

finansowych placówek oświatowych. 
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4.2 Stworzenie Dzielnicowych Klastrów Edukacyjnych z udziałem radnych i lokalnych 

przedsiębiorców. 

Kierunki działań Mierniki 

4.2.1. Opracowanie zasad współpracy w ramach DKE. 1. Powstanie DKE w każdej 

dzielnicy – brak 

zainteresowania, po roku 

przestały funkcjonować.  4.2.2. Promocja i wspieranie DKE w realizacji wspólnych 

działań na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb 

lokalnych. 

 

5.  Promowanie edukacji w regionie. 

Cele operacyjne obszaru5 

5.1. Poprawa efektywności marketingu w szkołach i placówkach. 

Kierunki działań Mierniki 

5.1.1 Dokonanie analizy i diagnozy efektywności 

marketingowej szkół/placówek. 

1. Liczba odbytych szkoleń – 2 – 

jedno dla dyrektorów, jedno dla 

naczelników. 

2. Udział w konkursach, imprezach 

(liczba uczestników/ liczba szkół 

/liczba konkursów). 

3. Opracowane środki identyfikacji 

szkół/placówek. 

4. Liczba spotkań i podjętych działań 

– niepoliczalna.  

 

5.1.2 Wsparcie szkoleniowe w zakresie marketingu. 

5.1.3 Public-relation szkół/placówek. 

5.1.4 Opracowanie środków identyfikacji 

szkoły/placówki (logo, wizytówki, papier firmowy, 

banery, gadżety reklamowe, flagi). 

5.1.5 Stały kontakt z klientami szkoły, uwzględnianie 

wskazówek i sugestii dotyczących pracy 

szkoły/placówki. 

5.1.6 Kultywowanie tradycji szkolnych. 

 

5.2. Wdrożenie systemu informacyjno-komunikacyjnego szkół i placówek oświatowych. 

Kierunki działań Mierniki 

5.2.1. Oficjalna poczta elektroniczna. 1. Liczba odwiedzin na stronach 

internetowych placówek – kilkaset 

miesięcznie. 

2. Liczba publikacji – ponad 12 tyś. 

3. Liczba korespondencji za pomocą 

e-PUAP. 

4. Liczba członków społeczności 

rodziców i absolwentów 

 

5.2.2. Strony internetowe szkół na bieżąco aktualizowane. 

5.2.3. Portale społeczne. 

5.2.4. Publikacje – prezentacja działań szkoły/placówki 

na łamach lokalnej prasy i podtrzymywanie 

dobrych stosunków z mediami działającymi w 

regionie. 

5.2.5. Prowadzenie korespondencji poprzez e-PUAP. 

5.2.6. Tworzenie społeczności rodziców                                       

i absolwentów. 

 

 


