
Realizacja Strategii Wodzisławskiej Oświaty 

 

25 lat temu Państwo przekazało szkoły jednostkom samorządu terytorialnego i to one przejęły 

odpowiedzialność za oświatę. Co prawda w myśl przepisów samorządy odpowiadają za stan 

techniczny budynków, wyposażenie i obsługę administracyjno-finansową placówek, ale też 

coraz więcej uwagi poświęcają jakości pracy szkół i przedszkoli. Nic w tym dziwnego, jakby 

nie było oświata traktowana jest przez społeczeństwo jako jedno z ważniejszych zadań  

publicznych. Zmienia się świat, zmienia się rynek pracy, mamy do czynienia z szybkim 

rozwojem technologii, zmienia się nawet styl życia. Rodzice oczekują, że szkoła nie tylko 

nauczy ich dzieci pisać, czytać i liczyć, ale również wyposaży młodego człowieka w nowe 

kompetencje i umiejętności, które ułatwią mu funkcjonowanie w tej zmieniającej się 

rzeczywistości. 

Wodzisławska oświata stara się sprostać tym wszystkim wymaganiom. Przedszkola  i szkoły 

są wyremontowane i doposażone. Dyrektorzy przejęli odpowiedzialność za finanse swoich 

placówek. Odpowiadają im systemowe rozwiązania w obszarze poprawy bazy szkoły.                         

Z zadowoleniem przyjęli programy: boisko przy każdej szkole, place zabaw i siłownie pod 

chmurką, termomodernizacje placówek, remonty toalet i parkietów, wymiany instalacji 

c.o. 

W przekonaniu o słuszności systemowych rozwiązań również w obszarze edukacyjnym 

opracowano wspólną dla wszystkich placówek Strategię Rozwoju Oświaty Miasta 

Wodzisław Śląski na lata  2015-2020. 

Czym jest strategia? 

Seneka młodszy powiedział: „Jeśli nie wiesz do jakiego portu płyniesz wiatry pomyślne 

nigdy nie będą Ci wiały”. 

Otóż to. Trzeba wiedzieć dokąd się zmierza i co się chce osiągnąć. 

Jest więc nasza strategia planem osiągnięcia największych efektów o charakterze 

edukacyjnym i wychowawczym, przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych i dostępnych 

oraz możliwych do pozyskania zasobów, w tym również (ale nie wyłącznie) finansowych. 

Głównymi celami strategii stały się: 

I. Przeciwdziałanie wykluczeniu spowodowanemu brakiem dobrego wykształcenia              

i zapewnienie rozwoju kompetencji kluczowych. Działania służące wyrównywaniu 

szans oraz rozwojowi talentów i uzdolnień uczniów: 

Zadania. Wskaźniki osiągniętych celów 

1.  Wdrożenie we wszystkich szkoła i 

przedszkolach programów uwzględniających 

nowe trendy tj. 

 

a)  Rozwój kreatywności, nauka twórczego 

      myślenia 

Stworzenie sieci Liderek Kreatywnej Edukacji 

(metod TRP) 

Udział nauczycieli w szeregu szkoleń i   

warsztatów – przeszkolenie ponad 200 

nauczycieli 

1) Kurs doskonalący w ramach projektu „Kraina 

kreatywności, kraina przedsiębiorczości – 

nowe spojrzenie na edukację – 56 nauczycieli 

w roku 2015/16. 

2) Kurs „Edukacja twórcza w szkole – twórcze 

rozwiązywanie problemów w praktyce”, 32 

nauczycieli, rok szkolny 2016/17. 



 3) Szkolenie „Od wyobraźni do innowacji – 

twórcze metody pracy w międzynarodowym 

programie kreatywności Destination 

Imagination”, rok szkolny 2016/17, 2017/18, 

2018/19 łącznie 54 nauczycieli. 

4) Szkolenie „Jak pobudzić i stymulować 

ciekawość poznawczą” rok szkolny 2016/17 

– 24 nauczycieli 

5) Ciekawie, kreatywnie, innowacyjnie – 

strategia uczenia (się) uczniów – rok szkolny 

2018/19 – 25 nauczycieli. 

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli              

i rodziców, w każdym roku realizacji strategii. 

Publikacje materiałów metodycznych 

dostępnych dla nauczycieli z całego kraju. 

Realizacja zajęć rozwijających kreatywność we 

wszystkich placówkach – średnio 120 godzin 

lekcyjnych tygodniowo w każdym roku. 

Realizacja dodatkowych zajęć z kreatywności, 

średnio 25 godzin tygodniowo w każdym roku 

średnio 1080 uczniów w roku. 

Organizacja Miejskich Festiwali Kreatywności. 

Odbyło się pięć Festiwali, w których 

uczestniczyły 204 drużyny  (1454 uczestników) 

Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Kreatywności. Do tej pory udział wzięło 35 

drużyn. 

Sukcesy to: 

II miejsce SP 1 w 2016 roku, 

III miejsce SP 3 w 2017 roku, 

III miejsce SP 3 i SP 2 w 2018 roku, 

Nagroda Grzegorzewskiego SP 2 – 2019 rok, 

I miejsce SP 2 i SP 8 w 2019 roku, 

Drużyna z SP 1 reprezentowała Polskę w China 

Flinals 2016 (Azjatycka Olimpiada 

Kreatywności). 

b)  Nauka programowania 12 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe          

z mechatroniki. 

Opracowanie autorskiego programu nauczania 

programowania w języku Scratch w oparciu               

o moduły Arduino Uno. 

Współpraca z przedsiębiorcami i Izbą 

Gospodarczą w zakresie zakupu dla wszystkich 

szkół wymaganego sprzętu oraz przygotowania 

oprogramowania. 

Realizacja programu we wszystkich klasach: 

IV w roku szkolnym 2016/17, 

IV i V w roku szkolnym 2017/18, 

IV, V i VI od roku szkolnego 2018/19, 

średnio 46 godzin tygodniowo 1220 uczniów. 

 



 W 2019 roku wprowadzenie nauki 

programowania   w przedszkolach i klasach I-III 

– realizacja programu „Programowanie na 

dywanie”, średnio 4 godziny tygodniowo – 294 

przedszkolaków, 26 godz. tygodniowo w SP – 

540 uczniów kl. I-III 

c)  Nauka gry w szachy Współpraca z klubem „Baszta”, prowadzenie 

zajęć przez trenerów klubowych. Porozumienie 

ze Śląskim Związkiem Szachowym. Utworzenie 

Ośrodka Szachowego w SP 1, 

Realizacja nauki gry w szachy we wszystkich 

klasach III od roku szkolnego 2016/17, w roku 

szkolnym 2019/20 również w klasach II                      

i najstarszych grupach przedszkolnych, średnio 

48 godzin tygodniowo, 924 uczniów i 68 

przedszkolaków. 

Organizacja ligi szachowej klas I – III. 

d)  Doradztwo zawodowe 12 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe           

z doradztwa zawodowego. 

Powołanie grupy koordynatorów szkolnego 

doradztwa zawodowego. 

Realizacja w latach 2015 – 2018 autorskiego 

programu doradztwa zawodowego w klasach V   i 

VI SP i  I – III G. 

Od 2018 roku doradztwo zawodowe w ramach 

programu nauczania SP. 

2.  Stworzenie Oświatowego Centrum 

     Naukowego 

Działalność pracowni: 

• chemiczno – fizycznej, 

• mechatroniki i robotyki, 

• 2 sensorycznych, 

• malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii 

artystycznej, 

• krawieckiej, 

• stolarskiej, 

• gastronomicznej, 

• rękodzieła i ceramiki. 

Średnio ok. 260 uczestników zajęć tygodniowo 

3.  Działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej Realizacja średnio 14 rodzajów zajęć 

pozalekcyjnych tygodniowo. 

w tym: 

• prowadzenie chóru „Canticum Novum”                  

i orkiestry „Camerata Nova”, 

• zajęcia plastyczne, 

• zajęcia muzyczne, 

• zajęcia teatralne, 

• zajęcia ruchowe. 

Liczba dzieci zapisanych do OPP- średnio 300 w 

roku 

4.  Zapewnienie odpowiednich warunków 

     kształcenia dzieci niepełnosprawnych 

Najistotniejszym wskaźnikiem osiągnięcia tego 

celu jest liczba uczniów niepełnosprawnych       w 



naszych placówkach (rodzice rezygnują z 

placówek specjalistycznych) w roku: 

•  2015 - 56      

• 2019 - 134 

Ilość specjalistów pracujących w naszych 

placówkach: 

• 63 oligofrenopedagogów, 

• 19 logopedów, 

• 5   surdopedagogów, 

• 3   tyflopedagogów 

• 22 terapeutów pedagogicznych, 

• 3   fizjoterapeutów. 

5.  Realizacja programu kształcenia     

kompetencji  kluczowych: 

1)  porozumiewanie w języku ojczystym, 

2)  porozumiewanie w językach obcych, 

3)  kompetencje matematyczne i podstawowe 

     kompetencje naukowo-techniczne, 

4)  kompetencje informatyczne, 

5)  umiejętność uczenia się, 

6)  kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7)  inicjatywność i przedsiębiorczość, 

8)  świadomość i ekspresja kulturalna. 

Udział wszystkich placówek w unijnym 

projekcie kształcenia kompetencji kluczowych. 

Udział miasta w  projekcie: Vulcan kompetencji 

w śląskich samorządach. 

Realizacja unijnego projektu „Kompetentnie 

wykształceni”. 467 godzin zajęć pozalekcyjnych 

w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19. 

 

6.  Rozwój sportu szkolnego Tworzenie klas sportowych. Średnio 8 klas 

sportowych i 10 usportowionych. 

Ścisła współpraca z klubami sportowymi           w 

obszarze rozwoju priorytetowych dyscyplin 

sportowych: biathlonu, judo i szachów. 

Utworzenie Biathlonowego Ośrodka Sportowego 

przy SP 28. Zawarcie porozumienia o współpracy 

z Polskim Związkiem Biathlonowym. 

W załączeniu zestawienie sukcesów sportowych 

w w/w dyscyplinach. 

Realizacja coroczna programu „Umiem pływać”. 

7.  Rozwój materialno – organizacyjny     

     placówek. Poprawa bazy oświatowej. 

Termomodernizacja 17 obiektów, modernizacja 

56 toalet, remont 16 kuchni, wymiana instalacji 

c.o. w 13 budynkach, budowa 14 boisk ze 

sztuczną nawierzchnią i 10 siłowni „pod 

chmurka”, budowa 19 placów zabaw, budowa 

Biathlonowego Ośrodka Sportowego (strzelnica 

sportowa i baza noclegowa) przy SP28, budowa 

Oświatowego Centrum Nauki. 

II. Rozwój postaw prospołecznych, profilaktyka prozdrowotna: 

Zadania. Wskaźniki osiągniętych celów 

1.  Rozwój kompetencji i postaw obywatelskich Powołanie  Miejskiej Rady Uczniowskiej                                        

w skład której wchodzi 26 przedstawicieli SRU, 

średnio 8 posiedzeń  w roku, liczne inicjatywy: 

1) Utalentowany Wodzisław, 

2) Eko-rajd, 



3) Bieg po wiedzę, 

4) Jaka to legenda, 

5) Liczne akcje charytatywne. 

 

2.  Rozwój aktywności obywatelskiej uczniów Realizacja programu „Uczeń w Urzędzie”. 

1) Liczba uczniów objęta programem, średnio 

900. 

2) Współpraca z PUP, US, Starostwem 

Powiatowym, UM, ZUS średnio 46 wizyt w 

roku. 

3.  Rozwój patriotyzmu lokalnego 

 

Realizacja programu „Mała Ojczyzna”, program 

adresowany do wszystkich przedszkolaków                

i uczniów, liczba godzin w PP – średnio 16 godzin 

tygodniowo, w SP – średnio 26 godzin 

tygodniowo. 

Konkursy ogólnomiejskie: plastyczne „Moje 

miasto” co roku, Wiedzy o Wodzisławiu – co 

roku, gra terenowa „Moje miasto” – w roku 2017. 

4. Rozwój postaw asertywnych i zachowań 

prozdrowotnych 

Stworzenie zespołu pedagogów szkolnych. 

Zatrudnienie w każdej placówce psychologa. 

Realizacja we wszystkich placówkach 

programów profilaktycznych i wychowawczych. 

Realizacja licznych projektów ze środków na 

wspieranie zadań publicznych miasta. 

Współpraca z Wodzisławską Placówką Wsparcia 

Dziennego „Dziupla”. 

III.  Rozwój współpracy z podmiotami wspierającymi oświatę: 

Zadania. Wskaźniki osiągniętych celów 

1.  Rozwój współpracy z rodzicami Powołanie Miejskiego Forum Rodziców – 

przedstawicieli wszystkich SRR, średnio 4 

spotkania w roku. 

Wyróżnienie najaktywniejszych rodziców 

statuetką „Przyjaciel szkoły”. 

2.  Rozwój współpracy z instytucjami kultury Powołanie w każdej placówce koordynatorów 

współpracy z Biblioteką Miejską, Muzeum, 

WCK. 

Opracowanie corocznego harmonogramu imprez 

dedykowanych oświacie. 

Realizacja programu „Innowacyjna edukacja 

filmowa”. 

3.  Współpraca z przedsiębiorcami Pozyskanie pracodawców w system doradztwa 

zawodowego. 

Udział przedstawicieli oświaty w Forach 

Gospodarczych. 

Pozyskanie przedsiębiorców do tworzenia 

Oświatowego Centrum Naukowego. 

Bieżąca współpraca z wieloma firmami. 

Realizacja projektu „Przyjaciel wodzisławskiej 

oświaty. 



4.  Współpraca z MOSiR-em Wspólna organizacja programu „Umiem 

pływać”. 

Realizacja wspólnie opracowanych corocznie 

harmonogramów współzawodnictwa 

sportowego. 

IV.  Efektywne zarządzanie oświatą: 

Zadania. Wskaźniki osiągniętych celów 

1.  Poprawa efektywności systemu zarządzania 

edukacją w mieście. 

Wzrost kompetencji kadry zarządczej poprzez 

organizację licznych szkoleń dla dyrektorów. 

Opracowanie Strategii rozwoju każdej placówki. 

Wdrożenie we wszystkich szkołach e-dziennika. 

Wprowadzenie narzędzi informatycznych 

umożliwiających optymalne wykorzystanie                        

i przetwarzanie danych. 

V.  Promowanie edukacji w regionie: 

Zadania. Wskaźniki osiągniętych celów 

1.  Organizacja imprez dla uczniów i rodziców. Organizacja ogólnomiejskich uroczystości, 

średnio 3 imprezy rocznie. 

2.  Upowszechnianie informacji o placówkach 

na stronach placówek i regionalnych 

portalach informacyjnych. 

Powołanie rzeczników medialnych                                     

w placówkach oraz całej oświaty. 

Utworzenie stron internetowych wszystkich 

placówek. 

Zbudowanie internetowego portalu 

edukacyjnego miasta. 

 

Cele Strategii, których nie udało się zrealizować: 

Zadania niezrealizowane Przyczyna niezrealizowania 

1. Rozwój Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Reforma oświaty – likwidacja gimnazjów. 

2. Realizacja programu „Piramida Kariery” dla 

gimnazjalistów 

Reforma oświaty – likwidacja gimnazjów. 

3.  Stworzenie Dzielnicowych Klastrów 

Edukacyjnych z udziałem m.in. radnych,       

i lokalnych przedsiębiorców 

Brak zainteresowania potencjalnych członków 

klastrów. 

4.  Niedokończenie programów: 

–  termomodernizacji budynków 

– wymiany instalacji c.o. 

– modernizacji instalacji elektrycznych 

 

Brak środków finansowych. 

Brak środków finansowych. 

Brak środków finansowych. 

5.  Niezrealizowanie programu instalacji 

fotowoltaicznych. 

Brak opłacalności – ekspertyza w 2016 roku. 

6.  Niedokończenie budowy boisk (brak przy             

G 2, obecnie ZSP 7). 

Konieczność dokończenia termomodernizacji. 

 

7.  Budowa sal gimnastycznych przy                     

SP 1 (ZS 2), ZSP 7 i SP 10. 

Brak możliwości finansowych, brak determinacji 

ze względu na reformę oświaty (bardzo  

zmniejszyła się  liczba uczniów w tych 

placówkach). 



 


