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I. Wstęp
Edukacja (łac. educare - wychowywać, kształcić) to termin międzynarodowy obejmujący
oświatę i wychowanie, działalność pedagogiczna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.1
Podstawową instytucją edukacyjną jest szkoła.2 Poprzez zadania zapisane w ustawie
o samorządzie gminnym3 i powiatowym4, ustawie o finansach publicznych5, ustawie o
systemie oświaty6, ustawie Karta Nauczyciela7 oraz w rozporządzeniach wykonawczych
do wymienionych ustaw, w funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce wpisuje się
również samorząd terytorialny, któremu powierzono zadania „organu prowadzącego”.
Wszelkie działania, podejmowane na rzecz systemu edukacji, zarówno w wymiarze
ogólnopolskim, jak też regionalnym, powinny być dziś realizowane przy uwzględnieniu
następujących warunków:
1. coraz większej powszechności edukacji,
2. przemian w zakresie demografii i mobilności społecznej,
3. narastania potrzeb wychowawczych,
4. zjawisk nierówności społeczno – bytowych,
5. nowych wymogów w zakresie wiedzy i umiejętności,
6. wzrostu różnych form zaburzeń rozwojowych,
7. dynamizmu transformacji,
8. konieczności uczenia się przez całe życie,
9. europejskiego wymiaru kształcenia,
10. uwzględnienie różnorodności narodowościowej i religijnej Białegostoku i regionu.
Program Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku na lata 2008 – 2013 (zwany dalej
„Programem Rozwoju Edukacji”) uwzględnia wymienione trendy, jest ukierunkowany
na zapewnienie możliwie najlepszych warunków harmonijnego rozwoju i wykształcenia
w różnych grupach wiekowych – dzieciom przedszkolnym, dzieciom i młodzieży szkolnej
oraz dorosłym, precyzuje cele główne, zadania i działania do realizacji na rzecz białostockiej
oświaty. Działania podejmowane dla rozwoju edukacji traktować należy jako inwestycję
w przyszłość Miasta. Jakość, otwartość oraz dostępność edukacji warunkuje rozwój
społeczeństwa obywatelskiego bazującego na zasadzie spójności społecznej. Przygotowanie,
a następnie uczestnictwo obywateli w procesie uczenia się przez całe życie wzmacnia w nich
gotowość do podejmowania wyzwań, działań innowacyjnych oraz poczucie własnej wartości,
wspiera ich rozwój osobisty oraz swobodne poruszanie się po nowoczesnym rynku pracy.
Sprawnie funkcjonujący system edukacyjny warunkuje możliwość wykorzystania
społecznego potencjału rozwojowego, przez co stanowi także jedno z kluczowych narzędzi
Encyklopedia ONZ i Stosunków Międzynarodowych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, str. 147.
Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska., Olecko 1995, str. 21.
3
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
4
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.
5
Ustawa z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
6
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
7
Ustawa z dna 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.
1
2
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budowania wzrostu gospodarczego oraz wzmacniania konkurencyjności gospodarki,
w szczególności gospodarki miasta i regionu.
II. Uwarunkowania rozwoju edukacji
„Program Rozwoju Edukacji” opiera się na diagnozach dotyczących procesów społeczno gospodarczych i politycznych, zamieszczonych w strategicznych dokumentach rządowych,
takich jak: Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Narodowy Plan Rozwoju
2004-2006, Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2013 – wersja wstępnie zaakceptowana przez
Radę Ministrów 27 czerwca 2006 r.8, Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 r.9, Narodowa
Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006 przyjęta
przez Radę Ministrów 4 stycznia 2000 r.10, przyjęta przez Rząd Polski i Komisję Europejską
Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (JAP)11, Strategia Rozwoju
Kształcenia Ustawicznego do roku 201012, Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003 201213, Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004 – 2012 – „Polska dla Dzieci”14,
Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.15, Strategia Rozwoju
Miasta Białegostoku na lata 1996 – 2010, Informacja o stanie organizacyjnym, kadrowym
i finansowym szkół i placówek Miasta Białegostoku w roku szkolnym 2006/2007
oraz w latach poprzednich. „Program Rozwoju Edukacji” powstał również w oparciu
o analizę SWOT sektora edukacji uwzględniającą jego mocne i słabe strony, możliwości
i ograniczenia wewnętrzne oraz szanse i zagrożenia zewnętrzne.
Do najważniejszych warunków determinujących cele i charakter „Program Rozwoju
Edukacji” należą procesy demograficzne, nakłady na edukację i rynek pracy.
1. Procesy demograficzne
Istotne zmiany jakie zachodzą w strukturze wieku ludności Polski pociągają za sobą
odpowiednie skutki w systemie edukacji, związane z przechodzeniem przez ten system
bardzo licznych i mniej licznych generacji dzieci i młodzieży.
W roku szkolnym 2003/2004 w przedszkolach oraz we wszystkich typach szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych kształciło się
69 922 dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na przesuwające się przez młodsze klasy
szkoły podstawowej kolejne roczniki niżu demograficznego, liczba ta zaczęła się zmniejszać.
W ciągu czterech lat obniżyła się o 10,2 % - do 62 800 w roku szkolnym 2007/2008 i nadal

8

www.mrr.gov.pl
www.mps.gov.pl
10
www.mps.gov.pl
11
www.mps.gov.pl
12
www.men.gov.pl
13
www.yforum.pl/strategia
14
www.menis.gov.pl
15
www.umwp-podlasie.pl/bip
9
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będzie się zmniejszać. Obserwowany od kilku lat spadek liczby uczniów i oddziałów
w szkołach prowadzonych przez Miasto Białystok szczegółowo obrazuje tabela 1.
Tabela 1. Liczba placówek, oddziałów i uczniów w szkołach prowadzonych
przez Miasto Białystok oraz w szkołach niepublicznych w latach 2003 - 2007
2003/2004

Rodzaj
placówki

2

klasy "0"
w SP

3

szkoły
podstawowe

4

szkoły
podstawowe specj.

2006/2007

2007/2008

oddz.

dzieci

l. placówek

oddz.

dzieci

l. placówek

oddz.

dzieci

l. placówek

oddz.

dzieci

l. placówek

oddz.

dzieci

54

252

6062

53

240

5963

54

251

6208

54

262

6555

54

273

6959

7

27

534

7

29

586

7

31

580

8

33

638

11

41

765

23

50

1167

24

52

1205

25

52

1147

25

48

1112

26

42

939

5

5

42

5

5

66

7

7

82

7

7

94

5

6

56

41

791

18928

31

746

17669

31

718

17049

31

679

15973

31

650

15082

niepub.

9

61

779

9

63

839

9

52

894

9

65

919

10

71

1011

pub.

7

70

816

7

66

775

7

67

766

7

57

558

7

57

505

niepub.

1

4

11

1

4

11

1

5

12

1

3

13

1

4

12

pub.

22

447

11687

22

429

11266

23

409

10608

23

393

10068

23

362

9297

niepub.

11

40

704

12

45

726

12

49

782

13

54

850

13

54

880

pub.
1

2005/2006

l. placówek

Lp.

przedszkola

2004/2005

niepub.
pub.
niepub.
pub.

5

Gimnazja

6

gimnazja specjalne

7

35

486

7

38

513

7

40

538

7

41

470

7

43

517

7

licea ogólnokształc.
dla młodzieży

16

313

9348

16

319

9537

16

322

9675

16

324

9741

16

320

9507

8

licea ogólnokształc.
dla dorosłych

3

35

1002

5

34

936

5

27

758

3

27

770

3

35

1014

9

Licea ogólnokształc.
dla młodzieży
niepubliczne

5

29

451

6

30

431

5

28

411

5

31

435

5

30

396

16

76

1779

23

82

1626

23

90

1725

25

98

1729

24

91

1679

49

397

11007

49

412

10711

47

378

9789

37

351

8947

37

352

8559

12

74

2173

12

60

1876

12

65

1638

14

55

1433

13

62

1555

41

149

2946

51

159

3745

52

211

3923

48

212

3961

46

188

4052

329

2855

69922

340

2813

68481

343

2802

66585

333

2740

64266

332

2681

62785

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

15

337

2855

69922

348

2813

68481

351

2802

66585

341

2740

64266

341

2681

62800

Licea ogólnokształc.
dla dorosłych
10 niepubliczne
szkoły zawodowe dla
młodzieży publiczne
szkoły zawodowe dla
dorosłych publiczne
szkoły zawodowe dla
mł. i dorosłych niepub.
11
Razem
(przedszkola i szkoły):
Placówki pracy
pozaszkolnej
Samorząd. Ognisko
Baletowe
Bursa Szkolna,
12
Poradnie P.P.
Katolicki
13
Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii

Razem
(przedszkola, szkoły
i placówki) :

W zespołach szkół zawodowych m. Białegostoku w porównaniu z rokiem 2003/2004 uczy
się o 3 066 uczniów i słuchaczy mniej, zaś w szkołach niepublicznych - o 1 106 uczniów
i słuchaczy więcej.
Z prognozy demograficznej GUS16 dla Miasta Białystok wynika, że liczba dzieci
i młodzieży w wieku 3-18 lat zmniejszy się z obecnych 50 200 osób o 12,9 % - do 43 730
16

www.stat.gov.pl
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osób w roku 2010, o 14 % - do 37 480 osób w roku 2020 oraz o 16% - do 31 500 osób w roku
2030.
Liczba urodzeń w Białymstoku zmniejszy się z 2 426 w roku 2000 do 1 374 w 2030.
Szczegółowo obrazuje to wykres 1.
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Wykres 1. Liczba urodzeń w latach 2000-2030
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Powyższe dane wskazują na rokroczne zmniejszanie się ogólnej liczby uczniów, przede
wszystkim z uwagi na zachodzące zmiany demograficzne. Tendencja spadkowa nadal będzie
się utrzymywać. Najbardziej znaczące zmiany demograficzne dotyczą dzieci w wieku 13-18
lat. Jest to młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W przypadku dzieci do 6
roku życia zmiany liczebności w obrębie tej grupy będą przebiegały znacznie wolniej
i stopniowo. Tendencje zmian demograficznych w funkcjonalnych grupach wiekowych 3-6
lat, 7-12 lat, 13-15 lat i 16-18 lat w okresie 2003 – 2013 przedstawiają tabela 2 i wykres 2.
Tabela 2. Tendencje zmian demograficznych w strukturze ludności Białegostoku
w wieku 3-18 z uwzględnieniem kategorii wiekowych w latach 2003-2013.
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Funkcjonalna grupa wiekowa /prognozowana liczba ludności/
3-6 lat
7-12 lat
13-15 lat
16-18 lat
10515
19352
12207
14230
10338
18376
11793
13512
10100
17647
11155
13086
10006
16901
10566
12719
9813
16363
9912
12279
9614
16011
9446
11632
9570
15628
8943
11021
9520
15266
8599
10346
9488
14983
8317
9836
9452
14809
8040
9330
9376
14567
7832
8949
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Wykres 2. Tendencje zmian demograficznych w strukturze ludności Białegostoku
w wieku 3-18 z uwzględnieniem kategorii wiekowych w latach 2003-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego dla miasta Białegostoku na lata
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Tabela 3. Prognozowana liczba oddziałów i dzieci / uczniów w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Miasto Białystok w latach 2008 - 2013
Typ placówki
Lp.

1.

/bez sp i pg
specjalnych, lo dla
dorosłych/

Przedszkola

Rok 2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011
2011/2012
Prognozowana:

Różnica

2012/2013

liczba
oddz.

liczba
dzieci/ucz.

liczba
oddz.

liczba
dzieci/ucz.

liczba
oddz.

liczba
dzieci/ucz.

liczba
oddz.

liczba
dzieci/ucz.

liczba
oddz.

liczba
dzieci/ucz.

liczba
oddz.

liczba
dzieci/ucz.

liczba
oddz.

liczba
dzieci/ucz.

331

8 268

340

8 506

350

8 757

360

9 003

45

1 102

13 908

566

13 357

546

12 885

530

12 513

- 120

- 2 569

315

7 901

321

8 023

2.

Szkoły
podstawowe

650

15 082

614

14 489

3.

Gimnazja

362

9 249

338

8756

318

8236

292

7560

280

7260

271

7025

- 91

- 2 224

282

8 479

257

7 728

250

7 513

241

7 247

235

7 069

228

6 875

- 54

- 1 604

464

11 688

444

11 546

421

10 947

395

10 258

375

9 750

356

9 242

- 108

- 2 446

4.
5.

(z oddz. „0” przy szkołach
podstawowych)

Licea
ogólnokształcące
Zespoły szkół
zawodowych
Razem:

2073

52 399

1974

50 542

589

1909

48 872

1834

46 928

1786

45 721

1745

44 658

W omawianym okresie zauważalny będzie delikatny spadek liczby dzieci w wieku
przedszkolnym, w roku 2013 dzieci w wieku 3-6 lat stanowić będą 95,3 % dzieci w tym
wieku w porównaniu z rokiem 2007. Dane te należałoby odnieść do aktualnego odsetka dzieci
uczęszczających do przedszkola. Uzyskamy w ten sposób dane liczbowe, które pozwolą
określić prognozowaną liczbę dzieci w przedszkolach w poszczególnych latach do roku 2013.
Przyjmując, że odsetek dzieci uczęszczających będzie zbliżony do średniego z lat 2003-2007,
to w roku 2013 do przedszkoli m. Białegostoku uczęszczać będzie ok. 9.000 dzieci, czyli
w porównaniu do roku 2007 o ok. 1.100 dzieci więcej. Przyjmując, iż liczba dzieci w oddziale
w Białymstoku oscyluje wokół 25 osób, zatem w roku 2013 będzie o około 45 oddziałów
więcej niż w roku 2007. Należy zaznaczyć, że niniejsze prognozy nie uwzględniają
konsekwencji związanych z projektowanym obniżeniem wieku szkolnego.

9

17.12.2019 10:48:00

-328

-7 741

Wykres 3. Prognozowana liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w latach
2008 – 2013
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Przystępując do analizy demograficznej dzieci w wieku szkoły podstawowej obserwuje
się tak, jak w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym tendencję spadkową liczby dzieci.
W okresie 2007 – 2013 liczba uczniów w białostockich szkołach podstawowych zmniejszy się
o ok. 17 %, co stanowi 2.570 osób (w przeliczeniu na oddziały – ok. 120 oddziałów mniej).
Wykres 4. Prognozowana liczba oddziałów i uczniów w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok w latach 2008 - 2013
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Bardziej widocznym zmianom ulegać będzie liczba dzieci w wieku gimnazjalnym.
Aktualnie do gimnazjów m. Białegostoku uczęszcza 9.249 uczniów (rok 2007/2008),
a przewiduje się, iż w roku 2012/2013 uczyć się w nich będzie 7.025 uczniów. Zmniejszy się
więc o 2.224 uczniów (około 24 %) tj. 91 oddziałów.
Wykres 5. Prognozowana liczba oddziałów i uczniów w gimnazjach prowadzonych
przez Miasto Białystok w latach 2008 - 2013
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Zmiany demograficzne w najbardziej znaczącym wymiarze nastąpią przede wszystkim
wśród młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. Liczba młodzieży w tej grupie wiekowej
w roku 2013 będzie o 27 % mniejsza niż w roku 2007. Gwałtowny spadek liczby młodzieży
w wieku ponadgimnazjalnym może nie mieć tak dużych konsekwencji dla funkcjonowania
szkół, jak to jest w przypadku gimnazjów. Związane jest to z faktem, iż znaczny odsetek
uczniów tych szkół stanowi młodzież spoza miasta. W roku 2013 w porównaniu do roku 2007
liczba uczniów zmniejszy się o ok. 4.000, zaś oddziałów o ok. 160 (wykresy 6 i 7).
Wykres 6. Prognozowana liczba oddziałów i uczniów w liceach ogólnokształcących
prowadzonych przez Miasto Białystok w latach 2008 – 2013
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Wykres 7. Prognozowana liczba oddziałów i uczniów w zespołach szkół zawodowych
prowadzonych przez Miasto Białystok w latach 2008 – 2013
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Wykres 8. Prognozowana liczba oddziałów i uczniów w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Miasto Białystok w roku 2012/2013 w porównaniu do
roku 2003/2004
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Wykres 9. Porównanie liczby uczniów i oddziałów w roku 2003/2004 do prognozowanej
na rok 2012/2013
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2. Nakłady na edukację
Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie w Polsce wynoszą ponad 4 % PKB.
Procentowo jest to wartość właściwa, zgodna z zapisami zawartymi w Strategii Lizbońskiej.
Niestety z uwagi na dużo niższą wartość PKB w Polsce w porównaniu do państw wysoko
rozwiniętych, kwota przeznaczana na edukację w Polsce, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, jest dużo niższa niż w Europie Zachodniej i w USA.
Niewątpliwie ważnym zjawiskiem w strukturze zarówno ogólnopolskich, jak też
i regionalnych wydatków na edukację jest fakt, iż znaczny odsetek środków (ok. 70%)
przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.
Szczegółowo wydatki na cele oświatowe w Mieście Białystok w ciągu ostatnich pięciu lat
przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Budżet oświaty w latach 2003 – 2008
Wyszczególnienie

Lp.

2003 r.

Wykonanie
2005 r.

2004 r.

273 611 368
11 350 677

286 539 860
7 438 827

4,15

2,6

2.

Budżet Oświaty ogółem , w tym:
wydatki majątkowe
% udział wydatków majątkowych
w budżecie oświaty
Budżet Oświaty bez wydatków
majątkowych

262 260 691

3.
3a

Wynagrodzenia i pochodne
% udział płac w budżecie oświaty

190 640 858
69,68

4.

28 793 441

32 833 722

36 947 420

4a

Wydatki rzeczowe
% udział wydatków rzeczowych
w budżecie oświaty

10,52

11,46

5.

Dotacje

42 826 392

46 145 800

5a
6.

% udział dotacji w budżecie oświaty
Subwencja oświatowa

15,65
186 760 584

16,1
191 601 173

6a

% udział subwencji w budżecie Oświaty

71,21

68,65

7.

Budżet MIASTA
% udział Budżetu oświaty
w budżecie Miasta

515 822 306

616 024 954

53,04

46,51

1.
1.a
1b.

7a

2006 r.

356 775 219
30 179 670

374 784 109
49 030 290

6,83

8,46

13,08

279 101 033

288 949 322 307 622 259

326 595 549

325 753 819

200 121 511
69,84

204 236 480 214 717 749
66,25
65,03

228 969 674
64,18

229 634 022
61,27

42 335 580

41 810 155

39 364 451

11,98

12,82

11,72

10,50

47 765 422

50 568 930

55 815 720

56 755 346

15,49
15,32
203 868 100 216 945 023

15,64
223 651 647

15,14
230 092 511

70,52

68,48

70,63

674 477 470 741 332 368

843 129 686

1 031 012 208

42,32

36,35
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Z powyższych danych wynika, jak na przestrzeni lat kształtują się w Białymstoku wydatki
na oświatę. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią od 64,18 % do 69,84 %, wydatki bieżące
związane z utrzymaniem placówek wynoszą od 10,52 % do 12,82 %, dotacje stanowią
od 15,32 % do 16,10 %, wydatki majątkowe wynoszą od 2,60 % do 8,46 % rocznie.
Wdrożenie reformy ustroju szkolnego i wprowadzenie z dniem 1 września 2004 roku
nowych zasad finansowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wobec spadku
liczby uczniów szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku, przyczyniło się
do zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Widoczny jest spadek udziału dotacji w wydatkach oświatowych. W 2004 roku dotacje
w budżecie oświaty stanowiły 16,10%, w 2005 roku – 15,49%, a w 2006 roku – 15,32 %.
Jest to wynikiem porozumienia Prezydenta Miasta Białegostoku z gminami ościennymi
w sprawie partycypacji kosztów utrzymania miejsc w przedszkolach.
W latach 2003 – 2007 wzrosły natomiast wydatki związane z bieżącym utrzymaniem
placówek oświatowych o 1,2 %. Jednocześnie wzrosły wydatki majątkowe związane
z inwestycjami i termomodernizacją obiektów oświatowych z kwoty 15 818 421 zł w 2003 r.
do kwoty 22 558 549 zł w 2007 r.
Budżet Miasta Białegostoku w odniesieniu do 2003 roku wzrósł o 515 189 902 zł
tj. o 99,88 %, budżetu oświaty (bez wydatków majątkowych) o 643 493 128 zł tj. o 24,21 %,
a subwencja w tym samym czasie wzrosła o 36 891 063 zł tj. o 19,75 %.
W porównaniu do 2003 roku zmniejszył się udział wydatków oświatowych w ogólnym
budżecie miasta z 53,04 % do 42,32 %.
Wykres 10. Budżet oświaty w latach 2003 - 2008
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Każde działanie podejmowane w obszarze edukacji wymaga nakładów finansowych.
Corocznie przyjmowane przez Prezydenta Miasta ustalenia dotyczące organizacji szkół na
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kolejny rok szkolny m.in. określające liczebność oddziałów, a także inne liczne inicjatywy na
rzecz oświaty będą przekładały się na zagwarantowanie środków finansowych w kolejnych
budżetach oświaty.

3. Rynek pracy
Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych do osób czynnych zawodowo) na koniec
marca 2007 r. wynosiła w Białymstoku 10,7% (14,2% w powiecie ziemskim, 13,0%
w województwie podlaskim i 14,4% w Polsce). W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Białymstoku zarejestrowanych było 12 056 osób zamieszkałych w Mieście Białystok
(w tym 6 457 kobiet). Prawo do zasiłku posiadało 1 385 osób.
Bezrobotna młodzież (osoby do 25 roku życia)
Na dzień 31 marca 2007r. zarejestrowanych było 3 304 osoby bezrobotne do 25 roku
życia, w tym 1 841 kobiet. Stanowili oni 18,0% ogólnej liczby bezrobotnych. W I kwartale
2007 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 2 307 osób do 25 roku życia. Pracę
w powyższym okresie podjęło 454 mieszkańców Białegostoku.
Bezrobotni niepełnosprawni
Na dzień 31 marca 2007 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 1 120
niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym 434 kobiety. Stanowili oni 6,1 % ogólnej
liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 125 osób
niepełnosprawnych, czyli 11,2 % ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. W I kwartale
2007r. w Urzędzie zarejestrowało się 380 osób bezrobotnych niepełnosprawnych. Pracę
w powyższym okresie podjęło 106 osób bezrobotnych niepełnosprawnych.
Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia
Na dzień 31 marca 2007r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:
 gimnazjalne i poniżej - 5 339 osób (29,2 % ogółu bezrobotnych),
 policealne i średnie zawodowe - 4 332 osoby (23,7 % ogółu bezrobotnych),
 zasadnicze zawodowe - 4 365 osób (23,8 % ogółu bezrobotnych).
Natomiast najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie:
 wyższe – 2 302 osoby (12,6 % ogółu bezrobotnych),
 ogólne – 1 967 osób (10,7 % ogółu bezrobotnych).
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Tabela 5. Bezrobotni według wykształcenia – stan na 31.03.2007r.
Wykształcenie

Liczba bezrobotnych ogółem

wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólne
zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej
Razem

2 302
4 332
1 967
4 365
5 339
18 305

Źródło: Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2007 r., Białystok
2007 rok.

Oferty pracy
W I kwartale 2007 r. do PUP w Białymstoku wpłynęło 2 435 ofert pracy, z tego 2 062
oferty (84,7%) zgłosili pracodawcy z terenu Białegostoku i 373 (15,3%) z terenu powiatu
ziemskiego. Większość – 1 812 ofert pracy (74,4%) dotyczyło zatrudnienia w sektorze
prywatnym. 112 propozycji zatrudnienia wpłynęło dla osób niepełnosprawnych, a 937
dotyczyło pracy subsydiowanej. Pracodawcy poszukiwali kandydatów do pracy m.in.
na stanowisko: programista, murarz, tynkarz, zbrojarz, cieśla, elektryk, elektromonter,
przedstawiciel handlowy.
Najwięcej miejsc pracy interwencyjnej utworzono osobom posiadającym kwalifikacje
na stanowiskach: referent, doradca klienta, sprzedawca, pracownik socjalny, pokojowa,
opiekun w DPS, sprzątaczka. Zatrudnieni bezrobotni w ramach robót publicznych
wykonywali pracę na stanowiskach: robotnik drogowy, niewykwalifikowany robotnik,
pracownik gospodarczy, pracownik biurowy, pomoc administracyjna, pracownik
administracyjny. Na dzień 31 marca 2007r. przy robotach publicznych zatrudnionych było 37
osób, w tym 18 kobiet.
Staż podjęły 333 osoby, w tym 274 kobiety. Spośród osób odbywających staż, 250
osób to młodzież do 25 roku życia. Najwięcej młodzieży odbywało staż na stanowiskach:
referent, pracownik biurowy, laborant, wychowawca – opiekun, pedagog – nauczyciel,
sekretarka, księgowy, technik fizjoterapeuta.
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku uczestniczył także w doborze osób na oferty
zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach sieci EURES.
W I kwartale 2007r. wpłynęło 131 propozycji zatrudnienia, które pochodziły m.in. z krajów:
Republika Czeska, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Włochy, Hiszpania, Dania, Słowenia,
Cypr, Grecja, Francja, Finlandia, Belgia, Austria, Szwecja. Najwięcej ofert zgłoszono
w branży:
gastronomicznej: szef kuchni, kucharz, barman, kelner/kelnerka, rzeźnik - wykrawacz,
hotelarskiej: recepcjonistka, obsługa pokoi,
budowlanej: stolarz, cieśla, glazurnik, blacharz, murarz, kierownik budowy, pracownik budowlany,
mechanicznej: malarz samochodowy, mechanik, elektryk, frezer, tokarz, spawacz, operator maszyn,
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handlowo - biurowej: sprzedawca, asystent menadżera sklepu, specjalista ds. rekrutacji,
medycznej: opiekun, opiekun osób starszych, położna, ginekolog, pediatra,
informatycznej: programista, grafik komputerowy, specjalista IT,
inne: pracownik leśny, pracownik na farmie, dżokej, opiekun koni, animator rozrywki,
kierowca, pakowacz.

III. Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań edukacyjnych
Podstawowe założenia, na których opiera się organizacja systemu edukacyjnego
w Polsce
wynikają
z
Konstytucji
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Konst ytucja
Rzecz ypospolitej Polskiej w art. 70 wskazuje, że:


każdy ma prawo do nauki,



nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia,



nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna (wyjątkiem są publiczne szkoły wyższe,
w których niektóre usługi edukacyjne mogą być świadczone za odpłatnością, zgodnie
z zapisami stosownej ustawy),



rodzice mogą wybrać dla swoich dzieci szkoły inne niż publiczne,



obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i wyższych oraz zakładów wychowawczych (warunki ich zakładania, działalności, udziału
władz publicznych w ich finansowaniu oraz zasady nadzoru pedagogicznego określa
ustawa),



władze publiczne mają obowiązek zapewnienia obywatelom powszechnego i równego
dostępu do wykształcenia (w tym celu, zgodnie z zapisami ustawowymi tworzą oraz
wspierają system indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów
i studentów),
szkołom wyższym zapewnia się autonomię (na zasadach określonych stosowną ustawą).



Szczegółowo kwestie oświatowe zostały uregulowane w ustawie o systemie oświaty.17
Ustawodawca wskazuje w niej, że:
„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa,
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym
Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji i Prawach Dziecka. Nauczanie
i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje
uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży
poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
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przygotować do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”
W rozdziale pierwszym znajdują się przepisy ogólne, wyznaczające główne zadania jakim
ma służyć system oświaty. Są to:



realizacja prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży
do wychowania, opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
pomoc rodzinie w pełnieniu roli wychowawczej,



dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów, a także umożliwienie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form
pracy dydaktycznej,



zapewnienie możliwości pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci
i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z ich
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,



zapewnienie opieki nad uczniami ze znacznymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie im
realizowania indywidualnych programów nauki,



opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie im realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu
w skróconym czasie,



upowszechnienie dostępu do szkół, których ukończenie pozwala na dalsze kształcenie
w szkołach wyższych,



umożliwienie osobom dorosłym uzupełnienia wykształcenia ogólnego, zdobywania lub
zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,



zacieranie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi
regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi,



utrzymanie higienicznych i bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i placówkach,



troska o upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec problemów ochrony środowiska,
zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży osieroconym, pozbawionym całkowicie
lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom będącym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej,





dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów jakie stawia rynek pracy.
Koordynowanie pracy szkół zostało powierzone organom prowadzącym
oraz sprawującym nadzór pedagogiczny. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny
nad działalnością szkół.
Samorządy terytorialne są tzw. organami prowadzącymi szkoły. Jest to konsekwencją
reformy systemu zarządzania oświatą, rozpoczętej w 1990 roku. Od 1 stycznia 1999 roku
praktycznie wszystkie szkoły prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego.
Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz
gimnazjów, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół
17

17.12.2019 10:48:00

artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, należy do zadań własnych gminy. Zaś zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym
z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek
wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy o systemie oświaty tj. placówek oświatowowychowawczych, kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań
własnych powiatu. W uzgodnieniu z kuratorem oświaty powiat i gmina mogą zakładać
i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady
kształcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.
Organ prowadzący szkołę / placówkę odpowiada za jej działalność. Zgodnie z ustawą
o systemie oświaty organ prowadzący w szczególności:
 zapewnia warunki działania szkoły lub placówki, w tym bezpieczne i higieniczne
warunków nauki, wychowania i opieki;
 wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie;
 zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły / placówki;
 wyposaża szkoły / placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Rady gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, tak, aby droga
dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km, droga ucznia klasy I-IV do
szkoły podstawowej nie przekraczała 3 km, zaś droga ucznia klasy V i VI do szkoły
podstawowej oraz ucznia do gimnazjum - 4 km.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza
w/w odległości gmina zapewnia zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie
i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub
ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia
i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Plan sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych ustala Rada powiatu.
Organ prowadzący szkołę / placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczególności:
 prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole / placówce środkami budżetowymi
oraz pozyskanymi przez szkołę/ placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,
a także gospodarowania mieniem;
18
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 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników i uczniów;
 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły / placówki.

IV. Analiza SWOT sektora edukacji
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

obowiązek nauki w wieku 6 – 18 lat

procesy demograficzne oraz mobilność
społeczna wymuszają zmiany w sieci
edukacyjnej

rozwinięta sieć przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
dobre wyniki egzaminów zewnętrznych
na tle kraju
duża liczba szkół wyższych zróżnicowana
pod względem oferty edukacyjnej
wysoki stopień upowszechnienia szkolnictwa
ponadgimnazjalnego

przestarzała część budynków szkolnych i ich
wyposażenie
powolne dostosowywanie się szkół do zmian
zachodzących na rynku pracy
niewielka ilość badań białostockiego systemu
edukacji
brak szkół przygotowujących do matury
międzynarodowej

wysoki współczynnik skolaryzacji
wzrost poziomu społecznych aspiracji
edukacyjnych

programy nauczania w szkołach wyższych
na kierunkach nauczycielskich
niedostatecznie przygotowują absolwentów
do pracy wychowawczej

niski odsetek osób wcześnie opuszczających
system edukacji w wieku 18 – 24 lat
w odniesieniu do liczby osób w systemie
edukacji

niewielkie zaangażowanie społeczności
lokalnych w życie placówek edukacyjnych

powszechny system pomocy materialnej dla
uczniów i studentów

nieefektywny podział kompetencji
w zakresie nadzoru między administracją
rządową i organami prowadzącymi szkoły

utworzenie w Białymstoku Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Centrów
Kształcenia Praktycznego i Miejskiego
Ośrodka Doradztwa Metodycznego

niski wskaźnik uczestnictwa ludności
w kształceniu ustawicznym (słabo rozwinięty
system kształcenia ustawicznego
i kształcenia na odległość)
niedostateczne powiązanie nauki
i szkolnictwa wyższego z gospodarką
i rynkiem pracy oraz brak należytego
wykorzystania potencjału badawczego
uczelni

19

17.12.2019 10:48:00

MOŻLIWOŚCI (wewnętrzne)

OGRANICZENIA (wewnętrzne)

wdrażanie nowych przepisów dotyczących
kształcenia nauczycieli (nauczanie dwóch
przedmiotów, języki obce, technologie
informacyjne i komunikacyjne)

brak zewnętrznej oceny pracy szkół – oprócz
egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu dla
szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego,
matury oraz egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe)

informacje dotyczące jakości pracy szkół
przekazywane przez organ nadzoru
pedagogicznego (wnioski i zalecenia
powizytacyjne, wcześniej raport z
zewnętrznego mierzenia jakości pracy
szkoły, informacje z prowadzonych badań,
diagnoz i analiz)
funkcjonowanie Systemu Informacji
Oświatowej jako ważnego źródła informacji
o szkołach i placówkach
wzrost liczby pracowni komputerowych,
w tym z podłączeniem do Internetu oraz
centrów multimedialnych w bibliotekach
szkolnych
doskonalenie systemu akredytacji placówek
prowadzących kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych
doskonalenie systemu akredytacji placówek
doskonalenia nauczycieli

pogłębianie się różnic materialnych
i środowiskowych (zjawiska wykluczenia
i marginalizacji osób oraz grup społecznych)
przy ogromnym wpływie środowiska
rodzinnego na losy edukacyjne
wzrost liczby dzieci i młodzieży
wymagających wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, ze względu
na różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe
niewielka liczba badań białostockiego
systemu edukacji
niedofinansowanie systemu edukacji,
w szczególności bazy i wyposażenia
brak powszechnej znajomości języków
wśród nauczycieli i dyrektorów placówek
oświatowych, co utrudnia wymianę
międzynarodową i korzystanie
z projektów UE

otwartość na świat
różnorodność oraz systematyczność
gromadzenia danych statystycznych,
ich opracowań, analiz i raportów
dobra współpraca organu prowadzącego
z placówkami oświatowymi oraz innymi
organami oświatowymi w mieście
wyrównywanie szans edukacyjnych
przeciwdziałanie zjawiskom patologii
społecznej
dostosowywanie treści i sposobów nauczania
do możliwości ucznia / wychowanka oraz
wymogów zmieniającego się współczesnego
świata
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17.12.2019 10:48:00

SZANSE (zewnętrzne)

ZAGROŻENIA (zewnętrzne)

wysokie aspiracje edukacyjne ludności

brak wzrostu nakładów na edukację i naukę
z budżetu państwa

możliwości wykorzystania dodatkowych
źródeł finansowania np. europejskich
funduszy strukturalnych
upowszechnienie nowych, związanych ze
współczesną cywilizacją i otwarciem na
świat, kompetencji niezbędnych na rynku
pracy (języki obce, technologie informacyjno
– komunikacyjne, przedsiębiorczość, nowe
zawody itp.) oraz w społeczeństwie
zbudowanie przejrzystego sytemu
kwalifikacji zawodowych
traktowanie w sposób priorytetowy ludzi
starszych i o niskich kwalifikacjach
(podtrzymywanie aktywności zawodowej)
oraz ludzi młodych, a także po studiach
wyższych (promowanie przedsiębiorczości
i konkurencyjności)

dziedziczenie statusu społecznego rodziców,
w tym często poziomu wykształcenia
ograniczone nakłady gospodarstw
domowych na edukację
wysoki poziom bezrobocia absolwentów
brak analiz i prognoz rynku pracy
dot. zapotrzebowania na absolwentów
o określonych kwalifikacjach
brak w społeczeństwie nawyków i postaw
uczenia się przez całe życie przy
jednoczesnym wzroście ich znaczenia
brak nawyku korzystania z dóbr kultury
przemiany w obyczajowości i postawach,
zagrożenia wychowawcze

rozwój kształcenia ustawicznego
wprowadzenie mechanizmów
współfinansowania kosztów kształcenia
ustawicznego ze środków publicznych
i prywatnych

rozdźwięk między dynamizmem zmian
w otoczeniu edukacji (np. szybkie i nie
zawsze przewidywalne zmiany zachodzące
na rynku pracy, mobilność zawodowa,
przemiany cywilizacyjne), a powolnym
procesem zmian w systemie edukacji

wprowadzenie regulacji prawnych dla
prowadzenia alternatywnych form edukacji
przedszkolnej, które pozwolą na
zmniejszenie niezbędnych obciążeń
organizacyjnych i finansowych oraz
zapewnienie dobrej jakościowo edukacji
związanej ze środowiskiem życia dziecka
przyjęcie ustawy o zasadach wspierania
działalności innowacyjnej18

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz. U. Nr 179,
poz. 1484 z późn. zm.
18
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V. Cele, działania i zadania na rzecz rozwoju edukacji
Istotnym wyznacznikiem w wychowaniu młodego człowieka jest zwrócenie uwagi na
wartości chrześcijańskie oraz tolerancję religijną i narodowościową.
Ważnym tłem dla wszelkiego rodzaju programów rozwoju edukacji są zapisy Strategii
Lizbońskiej19, która w różnym stopniu wdrażana jest przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej, w tym także Polskę. W dokumencie tym, jako priorytetowe uznano działania na
rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, oraz poprawy zatrudnienia
przy przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju, zaleca się inwestowanie w działania
służące:
- poprawie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa,
- rozwojowi sytemu uczenia się przez całe życie.
Wytyczne te odnoszą się do edukacji i szkoleń, postulując działania na rzecz:
- poprawy kultury przedsiębiorczości,
- doradztwa i szkolenia niepełnosprawnych,
- współpracy uczelni z podmiotami gospodarczymi,
- zachęcania młodych do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych, przyrodniczych
i technicznych,
- upowszechnianie uczenia się przez całe życie,
- mobilności,
- korzystania z technik informacyjno – komunikacyjnych.

1. Tworzenie warunków do realizacji procesu dydaktycznego, służących
rozwojowi zainteresowań, zdolności dzieci i młodzieży oraz dostosowaniu do
wymagań rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
Powyższy cel będzie zrealizowany poprzez następujące zadania i działania:
1.1. Rozbudowa systemu wczesnego wspomagania
Edukacja i problem wyrównywania szans zaczyna się wcześniej niż obowiązek szkolny –
stąd bardzo ważne jest, aby jak najszybciej zdiagnozować zaburzenia rozwojowe lub
problemy zdrowotne i objąć opieką dzieci wymagające dodatkowej, zintegrowanej pomocy
medycznej, psychologiczno – edukacyjnej, socjalnej itp. oraz ich rodziny. Służyć temu mają
zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.20
Działania:
1) utworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
19

Lisbon European Council, Bulletin of the European Union, No. 3 [2000]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 587.
20
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2) zapewnienie odpowiedniej kadry z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
3) zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia do prowadzenia zajęć w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
1.2. Rozwój edukacji przedszkolnej
Edukacja przedszkolna stanowi istotną podstawę dalszego kształcenia, a dobry start
szkolny decyduje o losach edukacyjnych dziecka i sukcesie szkolnym. Bardzo ważny jest
zatem powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej, służący już na początku wyrównywaniu
szans edukacyjnych dzieci. W Białymstoku osiągnięto dobry wskaźnik upowszechnienia
różnorodnych form opieki przedszkolnej nad dziećmi w wieku 3 – 5 lat, który wynosi 84,7 %,
dla porównania w roku szkolnym 2005/2006 wynosił 61,65 % (średnia dla kraju w roku
szkolnym 2005/2006 - 52,3 %).
Działania:
1) dążenie do dalszego podnoszenia wskaźnika uczestnictwa dzieci w wieku 2,5-5 lat
w edukacji przedszkolnej,
2) kontynuacja opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (oddziały
specjalne, integracyjne, diety, indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne),
3) dążenie do zmniejszenia liczebności oddziałów przedszkolnych do 20 dzieci w oddziale,
4) wprowadzenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej, które pozwolą
na zmniejszenie niezbędnych obciążeń organizacyjnych i finansowych i zapewnienie
dobrej jakościowo edukacji związanej ze środowiskiem życia dziecka,
5) wprowadzenie filii - nowych form organizacyjnych wychowania przedszkolnego,
6) sprzyjanie powstawaniu zespołów i punktów opieki przedszkolnej dla dzieci, zgodnie
z potrzebami rodziców,
7) pozyskanie środków i wprowadzenie nieodpłatnej nauki języka obcego nowożytnego
w przedszkolach,
8) zapewnienie możliwości terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, zgodnie
z zapotrzebowaniem,
9) wydłużenie czasu pracy przedszkoli, zgodnie z zapotrzebowaniem,
10) zorganizowanie opieki przedszkolnej w soboty.
1.3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w każdej szkole
Miarą jakości kształcenia jest przede wszystkim określony poziom wszechstronnego,
osobowego rozwoju ucznia, odpowiednio do założeń dla danego etapu edukacyjnego.
Na jakość kształcenia szkoły składa się przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra,
odpowiedni dobór programów nauczania oraz baza dydaktyczna szkoły.
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Działania:
1) analizowanie przez każdą szkołę wyników sprawdzianów oraz egzaminów zewnętrznych,
2) prowadzenie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności
w obszarze efektów kształcenia oraz programowanie tego doskonalenia w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i udziału w szkoleniach zewnętrznych,
3) rozpoznawanie przez każdą szkołę zdolności i umiejętności uczniów na wejściu i na
progach edukacyjnych,
4) indywidualizacja procesu edukacji uczniów zgodnie z wynikami diagnozy,
5) organizowanie przez szkoły konkursów wewnątrzszkolnych i przygotowanie uczniów do
konkursów zewnętrznych,
6) doskonalenie warunków nauki języków obcych, w szczególności poprzez tworzenie
w szkołach specjalistycznych pracowni językowych,
7) wprowadzenie dodatkowej godziny na naukę języka obcego nowożytnego w kształceniu
zintegrowanym,
8) podniesienie jakości procesu edukacyjnego i upowszechnienie wysokiego poziomu
wiedzy poprzez współpracę z uczelniami wyższymi,
9) badanie przez szkoły losów absolwentów, ze szczególnym skierowaniem uwagi na losy
dzieci uzdolnionych,
10) wspieranie racjonalnego funkcjonowania klas sportowych ze szczególnym
uwzględnieniem właściwego szkolenia wybitnie uzdolnionej młodzieży, odpowiedniej
bazy sportowej oraz współpracy z klubami sportowymi,
11) wspieranie działalności klubów sportowych współpracujących ze szkołami w zakresie
szkolenia sportowego uczniów klas sportowych,
12) przystąpienie do programu „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”,
13) upowszechnianie doświadczeń i dobrych praktyk zaczerpniętych z krajów Unii
Europejskiej,
14) dążenie szkół i placówek do zarządzania jakością i osiągania norm ISO 9000.
1.4. Rozszerzenie idei szkoły otwartej
Praca szkoły w dzisiejszym kształcie nie polega jedynie na prowadzeniu lekcji, jej zadania
są rozszerzane tak, aby mogła sprostać współczesnym warunkom i potrzebom edukacyjnym.
Zakres i formy realizowania tych zadań muszą być dostosowane do potrzeb uczniów
i społeczności lokalnych, a nie wynikać z odgórnych, jednolitych reguł. Realizacja tego
modelu funkcjonowania szkoły wiąże się z problematyką kształcenia i doskonalenia
nauczycieli, a także pośrednio z wyposażeniem szkół.
Działania:
1) stworzenie możliwości odrabiania lekcji pod opieką nauczycieli,
2) prowadzenie
zajęć
wyrównawczych,
terapeutycznych,
dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów,
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3) zapewnienie dostępu do biblioteki i pracowni komputerowej w godzinach
popołudniowych,
4) rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców w zakresie organizowania zajęć
dodatkowych, w tym sportowych,
5) stworzenie szerokiej oferty zajęć służących zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów
(pozalekcyjnych i pozaszkolnych), także podczas ferii zimowych i wakacji,
organizowanych nie tylko przez szkoły, ale także placówki oświatowe, wolontariat,
organizacje pozarządowe,
6) wspieranie i motywowanie rozwoju zainteresowań oraz udzielanie pomocy uczniom
wybitnie zdolnym poprzez organizację kół zainteresowań, opiekę naukową oraz system
stypendialny.
1.5. Optymalizacja sieci szkół i placówek oświatowych, uwzględniająca zmiany
demograficzne i rozwój miasta
Niż demograficzny i przemieszczanie się ludności wpływa i będzie w najbliższych latach
wpływać na sieć edukacyjną.
Działania:
1) aktualizacja prognoz demograficznych i innych czynników mających wpływ na koszt
funkcjonowania szkół i placówek, celem bieżącej racjonalizacji sieci szkół
i placówek służącej efektywniejszemu wydatkowaniu środków finansowych na oświatę,
2) łączenie szkół w zespoły, celem stworzenia warunków do efektywniejszego zarządzania
jednostkami oświatowymi,
3) koncentrowanie kształcenia sportowego w szkołach dysponujących odpowiednim
zapleczem sportowym,
4) dokonywanie corocznej analizy kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Miasta
Białegostoku,
5) prowadzenie analizy liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Miasto Białystok, zamieszkałych poza obwodami szkolnymi
i granicami miasta,
6) unikanie prowadzenia „szkół – molochów”, w których liczba uczniów przekracza 700
osób,
7) dążenie do uzyskania liczebności uczniów w oddziale:
a) w przedszkolach – 20 dzieci na oddział,
b) w szkołach podstawowych – 25 - 26 uczniów na oddział,
c) w gimnazjach – 26 – 28 uczniów na oddział,
d) w szkołach ponadgimnazjalnych – 28 – 30 uczniów na oddział,
Docelowo dążenie do uzyskania liczebności uczniów w oddziale podobnych tak jak w krajach
UE oraz w szkoła niepublicznych na terenie kraju.
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8) stworzenie możliwości do zmniejszenia liczebności oddziałów w szkołach
ogólnodostępnych (do liczby uczniów w klasach integracyjnych), w przypadku włączenia
do zespołu klasowego dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, ADHD,
zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
9) wspieranie szkolnictwa prywatnego i społecznego, uzupełniającego miejską ofertę
edukacyjną.
1.6. Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
Promowanie włączania osób niepełnosprawnych w nurt edukacji w sposób sprzyjający ich
rozwojowi ma na celu wyrównywanie szans, przełamywanie praktyk dyskryminacyjnych,
likwidowanie uprzedzeń i stereotypów, dawanie tych samych praw bez względu na specjalne
potrzeby edukacyjne. W systemie edukacji musi się znaleźć miejsce dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych o różnym stopniu i formie niepełnosprawności, a także dzieci i młodzieży
z zaburzeniami zachowania (niedostosowanych społecznie).
Działania:
1) kształcenie w zależności od stopnia niepełnosprawności, a także potrzeb indywidualnych,
odbywać się powinno w trzech równoprawnych formach – szkolnictwie specjalnym,
integracyjnym oraz ogólnodostępnym, na każdym poziomie edukacji,
2) zapewnienie ciągłości nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną
zarówno w zakresie szkolnictwa integracyjnego jak i specjalnego,
3) usuwanie barier organizacyjnych, architektonicznych oraz przeszkód w zakresie
wyposażenia, utrudniających niepełnosprawnym kształcenie,
4) wspieranie nowoczesnych form pracy szkolnictwa specjalnego,
5) dążenie do zlokalizowania kształcenia uczniów z upośledzeniem głębokim w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym,
6) wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje
na rzecz uczniów specjalnej troski,
7) tworzenie warunków do kształcenia ustawicznego i integracji zawodowej osób
niepełnosprawnych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych i odpowiednie
wyposażenie, stwarzając możliwości korzystania z potencjału społeczeństwa
informacyjnego,
8) zapewnienie wsparcia w opiece przedszkolnej i procesie edukacyjnym dzieciom
cudzoziemców zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.
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1.7. Tworzenie systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego otwartego dla wszystkich
uczniów regionu Podlasia
Każda szkoła, a w szczególności szkoła ponadgimnazjalna, powinna stworzyć uczniowi
możliwości integralnego rozwoju wszystkich sfer jego osobowości: intelektualnej, duchowej
i fizycznej. Jednym z elementów wszechstronnego rozwoju jest możliwość rozwijania
zainteresowań i uzdolnień. Dlatego też należy stworzyć każdemu uczniowi odpowiednie
warunki, aby mógł dokonać wyboru tego kierunku, który będzie zgodny z jego
zamiłowaniami i możliwościami psychofizycznymi. Szczególną uwagę zwrócić należy
na ucznia zdolnego, który ma możliwość dojścia do wybitnych osiągnięć w danej dziedzinie
i powinien być traktowany jak uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła
powinna również pomagać uczniom w odkrywaniu ich zamiłowań i uzdolnień. Istotne jest
również, aby stworzyć młodemu człowiekowi warunki do podjęcia kształcenia w takim
kierunku, który w przyszłości zapewni mu start na rynku pracy i rozwój zawodowy.
Białystok, jako stolica regionu, powinien zapewnić szeroką ofertę kształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym nie tylko mieszkańcom miasta, ale także województwa.
Działania:
1) kontynuowanie działań upowszechniających wykształcenie na poziomie średnim,
2) zapewnienie wysokiej jakości kształcenia (wykwalifikowana kadra, odpowiednia baza
dydaktyczna),
3) rozpoznawanie zamiłowań i uzdolnień uczniów,
4) nauczanie w kierunkach dostosowanych do potrzeb gospodarki,
5) dążenie do zapewnienia szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych,
6) sprzyjanie ciągłości procesu edukacyjnego z zakresu różnych dziedzin, polegającego
na dostosowaniu umiejętności i zasobu wiedzy absolwentów szkół średnich
do standardów przyjętych w akademickich programach kształcenia np. poprzez
organizację cyklicznych, wspólnych seminariów nauczycieli szkół średnich i nauczycieli
akademickich w celu prezentacji możliwości edukacyjnych szkół i zakresu realizowanych
treści programowych oraz sprecyzowania oczekiwań profilu absolwenta szkoły średniej –
kandydata na studia wyższe, wspólna organizacja konkursów przedmiotowych.
1.8. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego wymaga budowania jego prestiżu
oraz przeciwdziałania negatywnej selekcji do szkół zawodowych.
Działania:
1) promowanie kształcenia zawodowego,
2) prowadzenie zawodów i profili kształcenia zgodnie z potrzebami i perspektywami rynku
pracy,
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3) upowszechnianie informacji o nowych kierunkach kształcenia, wynikających z analizy
rynku pracy i zainteresowania młodzieży, prowadzenie działań adresowanych do
gimnazjalistów i ich rodziców, mających na celu wspomaganie wyboru zawodu zgodnego
z zapotrzebowaniem rynku pracy i możliwościami ucznia,
4) dążenie do zapewnienia odpowiednio wyposażonej bazy umożliwiającej kształcenie
uczniów zgodnie z wymogami współczesności,
5) poszerzanie oferty kształcenia przez centra kształcenia praktycznego i ustawicznego,
6) podniesienie znaczenia praktycznej nauki zawodu poprzez współpracę z pracodawcami,
7) promowanie współpracujących ze szkołami pracodawców i organizowanie spotkań
branżowych z osobami odpowiedzialnymi za kształt białostockiej oświaty,
8) prowadzenie wymiany kadr – staże w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczestnictwo
w nauczaniu praktyków gospodarczych,
9) realizowanie przez każdą szkołę programu preorientacji zawodowej,
10) umożliwianie przez każdą szkołę, we współpracy z urzędem pracy, dostępu do informacji
o miejscach pracy, w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
11) zacieśnienie współpracy z uczelniami i pracodawcami, w oparciu o podpisane
porozumienia mające na celu współpracę na rzecz edukacji, ze szczególnym
uwzględnieniem nauczania przedmiotów ścisłych i szkolnictwa zawodowego.
1.9. Zapewnienie uczniom / słuchaczom dostępu do różnych form doradztwa
zawodowego
Integracja Polski z Unią Europejską, wciąż postępujący proces globalizacji oraz związany
z nim wzrost konkurencyjności gospodarczej krajów, coraz bardziej dotyka także naszej
polskiej rzeczywistości i wymusza podejmowanie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych, technicznych, organizacyjnych oraz edukacyjnych. Konieczne stały się
inicjatywy związane z inwestycjami w kapitał ludzki i przeorientowanie dotychczasowego
myślenia o człowieku i jego roli na rynku pracy. Aby sprostać nowym wyzwaniom na
otwartym europejskim rynku, każdy potencjalny pracownik oprócz wysokich kwalifikacji
zawodowych powinien posiadać kluczowe kompetencje społeczne. Zarówno trafne
rozpoznawanie własnych zainteresowań zawodowych, predyspozycji osobowościowych jak
też rozwijanie umiejętności kluczowych, stanowiących podstawy kluczowych kompetencji
społecznych czy też zawodowych jest procesem. Wymaga wspólnej pracy, z jednej strony świadomego wagi wyboru ścieżki kariery zawodowej przyszłego adepta w wybieranym
zawodzie z drugiej zaś, służącego fachową wiedzą i wsparciem - doradcy zawodowego. Temu
ma służyć w naszej polskiej rzeczywistości - upowszechnianie dostępu do usług z zakresu
doradztwa zawodowego. A zatem niezbędne jest wprowadzanie systemowych rozwiązań,
polegających na prowadzeniu preorientacji zawodowej na poziomie szkoły gimnazjalnej,
konsekwentnie realizowanym poradnictwie kariery - w szkole ponadgimnazjalnej (zarówno
zawodowej jak również ogólnokształcącej) a następnie powszechnym dostępie do usług
doradczych w kształceniu ustawicznym.
28

17.12.2019 10:48:00

Wszyscy uczniowie powinni mieć dostęp do bezpłatnego poradnictwa wychowawczo –
zawodowego, zapewniającego pomoc przy wyborze ścieżki edukacyjnej i przyszłej kariery
zawodowej odpowiednio do potrzeb i możliwości osoby.
Działania:
1) stworzenie systemu preorientacji zawodowej i poradnictwa kariery w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz w placówkach edukacji
ustawicznej - Centrum Kształcenia Ustawicznego, prowadzonych przez Miasto
Białystok,
2) powołanie Lokalnego/Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego, integrującego
i koordynującego działania doradcze w środowisku lokalnym oraz wspierającego
merytorycznie wysiłek pracujących w obszarze edukacji doradców zawodowych
i doradców kariery,
3) upowszechnienie sieci Ośrodków Kariery w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
4) stworzenie zaplecza poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych po 18
roku życia, pragnących kontynuować dalszą edukację w systemie szkolnym,
5) stworzenie systemu wsparcia dla rodziców pragnących skutecznie i świadomie
wspierać dziecko w wyborze przyszłej ścieżki kariery,
6) wspieranie merytoryczne działań nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkół itp.
w zakresie podstawowej orientacji zawodowej,
7) nawiązanie współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej mającej na celu
wymianę i poszerzanie doświadczeń w zakresie pracy doradczej (w tym współpracy
w zakresie metod i narzędzi pracy z klientem),
8) zbudowanie systemu współpracy pomiędzy przedstawicielami Samorządu,
Dyrektorami szkół i placówek oświatowych, Dyrektorami instytucji rynku pracy,
Pracodawcami i ich branżowymi stowarzyszeniami, OHP, uczelniami wyższymi,
MEN i właściwymi Departamentami, RCDZ w zakresie rozwijania i udoskonalania
systemu doradztwa zawodowego odpowiadającego potrzebom zmieniającego się
rynku pracy,
9) wypracowanie systemu doradztwa zawodowego, stanowiącego stały komponent
programu placówek edukacyjnych (szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum, szkoła
ponadgimnazjalna), mający zagwarantowane miejsce w rozkładzie zajęć,
10) skorelowanie doradztwa funkcjonującego w systemie edukacji z poradnictwem kariery
prowadzonym przez uczelnie i instytucje na rynku pracy.
1.10. Udzielanie uczniom pomocy stypendialnej
System stypendialny o charakterze edukacyjnym jest czynnikiem pozytywnie
wpływającym na proces wyrównywania szans, motywacji do nauki i w konsekwencji
podnoszenia ogólnego poziomu wykształcenia. Od roku 2004 Miasto Białystok przyznaje
stypendia uczniom i studentom I roku za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce oraz za
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osiągnięcia sportowe. Rozszerzenie pomocy stypendialnej również na uczniów uzdolnionych
artystycznie, osiągających w dziedzinach twórczości artystycznej znaczące sukcesy byłoby
motywacją młodych artystów do dalszej pracy, przyczyniłoby się do rozwoju ich talentów.
Od roku 2006 Miasto Białystok przekazuje środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce
lub za osiagnięcia sportowe udzielane przez szkoły.
Działania:
1) każda szkoła rozpoznaje warunki socjalne swoich uczniów,
2) każda szkoła korzysta z dostępnych form pomocy stypendialnej o charakterze socjalno
– edukacyjnym (finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, organy administracji rządowej, Unię Europejską),
3) każda szkoła rozpoznaje uczniów uzdolnionych,
4) każda szkoła korzysta z dostępnych form stypendialnych o charakterze motywacyjno
– edukacyjnym (finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, organy administracji rządowej, Unię Europejską).
1.11. Stwarzanie warunków do posługiwania się technologią informacyjną
Zastosowanie technologii informacyjnych w placówkach oświatowych uległo poprawie
w ostatnich latach, jednak wciąż jest ono znacznie mniejsze niż w bogatych państwach Unii
Europejskiej, dlatego też należy podejmować działania zmierzające do nadrobienia zaległości
naszego Miasta w stosunku do Europy Zachodniej. Wymiernym wskaźnikiem nasycenia szkół
sprzętem komputerowym jest wskaźnik liczby uczniów przypadających na jeden komputer.
Dla szkół prowadzonych przez m. Białystok wynosi on 17 (w roku 2003/2004 wynosił 38),
w tym odpowiednio: dla szkół podstawowych – 21 (w roku 2003/2004 – 48), gimnazjów – 20
(w roku 2003/2004 – 52), liceów ogólnokształcących – 19 (w roku 2003/2004 – 36),
zespołów szkół specjalnych – 16, zaś zespołów szkół zawodowych – 12 (w roku 2003/2004 –
28). Dla porównania, wskaźnik ten w Stanach Zjednoczonych osiągnął liczbę poniżej 5, zaś
w większości krajów Unii Europejskiej spadł poniżej 10.
Wykres 13. Dynamika zmian nasycenia komputerami w szkołach prowadzonych
przez Miasto Białystok w latach 2003 – 2007.
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Działania:
1) zorganizowanie w szkole bazy informacyjnej,
2) wyposażenie każdego nauczyciela w umiejętność obsługi komputera, wykorzystywania
go w pracy dydaktycznej i pozadydaktycznej (zbieranie, gromadzenie, przechowywanie,
przesyłanie i udostępnianie informacji),
3) wykorzystanie sprzętu komputerowego i multimedialnego do realizacji zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
4) wykorzystanie łączności Internetowej w prezentacji placówki (każda placówka oświatowa
posiada własną, aktualną stronę WWW oraz tzw. linki na strony instytucji publicznych i
uczelni wyższych),
5) rozwijanie kontaktu z rodzicami uczniów za pośrednictwem Internetu,
6) doskonalenie pracy nauczycieli i wychowawców z dziennikiem elektronicznym poprzez
wyposażenie sal lekcyjnych w stanowiska z komputerem z dostępem do Internetu,
7) rozwijanie łączności pomiędzy poszczególnymi instytucjami tworzącymi białostocki
system edukacji za pośrednictwem Internetu,
8) dążenie do zapewnienia odpowiedniego ujednoliconego oprogramowania oraz sprzętu
dostosowanego do sprawnego przesyłania danych.
1.12.Promocja i rozwój kształcenia ustawicznego w celu stałego podnoszenia poziomu
kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania
we współczesnym świecie
Edukacja ustawiczna to współczesny model edukacji, polegający na ciągłym odnawianiu
i powiększaniu zasobu wiedzy oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych, trwający w ciągu
całego życia człowieka. Potrzeba edukacji permanentnej rodzi się w warunkach współczesnej,
ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno – kulturowej, do której jednostka musi się
adoptować i którą musi rozumieć. Działania te są istotne dla zwiększenia konkurencyjności
poszczególnych osób na rynku pracy, a co za tym idzie, konkurencyjności gospodarki.
Kształcenie ustawiczne z punktu widzenia Miasta Białegostoku, jako organu prowadzącego
szkoły i placówki oświatowe, należy rozpatrywać w czterech płaszczyznach:
1) rozwijanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, jako placówki, której
głównym zadaniem jest prowadzenie różnorodnych form edukacji ustawicznej,
2) zaszczepienie w uczniach potrzeby kształcenia ustawicznego, wynikającej z przekonania,
że edukacja jest całożyciowym aktem, nieprzerwanym i zintegrowanym procesem,
nie dającym się zamknąć tylko w jednym okresie ludzkiego życia ponieważ nie jest ona
przygotowaniem do życia, lecz częścią życia,
3) realizowanie idei edukacji ustawicznej, jako nieprzerwanie trwające, stale realizowane,
planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka w każdym etapie jego życia, co
oznacza, że po upływie jednej fazy kształcenia przedłuża się ono na następne, stojące na
wyższym poziomie, stwarzanie optymalnych warunków do całożyciowego uczenia się, tj.
możliwie stałego rozwijania osobowości w każdym okresie życia,
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4) podejmowanie kształcenia ustawicznego przez pracowników oświaty, będących
kreatorami wszelkich działań edukacyjnych i gwarantami ich jakości.
Działania:
1) rozwijanie nowoczesnego systemu edukacji ustawicznej,
2) zapewnienie dostępu do edukacji na każdym etapie kształcenia i w każdym wieku,
3) optymalizacja wykorzystania bazy kształcenia praktycznego poprzez sprzyjanie
rozwojowi centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego,
4) wdrożenie skutecznego systemu kształcenia ustawicznego poprzez optymalizację sieci
szkół dla dorosłych i dynamiczny rozwój nowoczesnego Centrum Kształcenia
Ustawicznego,
5) sprzyjanie procesom akredytacji poszczególnych form pozaszkolnych w placówkach
kształcenia ustawicznego,
6) rozwój kształcenia na odległość, które powinno obejmować różne szczeble edukacji –
od szkoły podstawowej po szkolnictwo wyższe, z przeznaczeniem głównie dla osób
dorosłych, jako równoprawny sposób kształcenia, doprowadzający do uznanych
i potwierdzonych kwalifikacji,
7) tworzenie i realizacja specjalnych programów dla osób pochodzących z grup
defaworyzowanych, szczególnie osób niepełnosprawnych, służących podwyższaniu ich
kompetencji społecznych i zawodowych,
8) wzbogacanie oferty dla osób posiadających wysokie kwalifikacje, aby zapewnić
im możliwość nabywania nowych kompetencji i aktualizacji już zdobytej wiedzy,
9) skorelowanie kształcenia ustawicznego z tradycyjnymi formami kształcenia, głównie
zawodowego,
10) koncentracja kształcenia zawodowego w Centrach Kształcenia Praktycznego
i Centrum Kształcenia Ustawicznego,
11) zapewnienie spójności działań podmiotów zaangażowanych w kształcenie ustawiczne
nauczycieli, tj.: samorządu terytorialnego, kuratorium oświaty, uczelni wyższych,
placówek doskonalenia nauczycieli,
12) popularyzacja kształcenia ustawicznego wśród pracodawców i rozwijanie współpracy
pracodawców z placówkami kształcenia ustawicznego,
13) tworzenie bogato wyposażonej bazy informacyjnej z zakresu poradnictwa i doradztwa
zawodowego,
14) rozszerzanie usług obejmujących poradnictwo kierowane do szerokiego grona odbiorców
na każdym etapie życia i kariery zawodowej,
15) umożliwianie planowania kariery z wykorzystaniem różnych form kształcenia
ustawicznego,
16) sprzyjanie rozwojowi Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego - Miasto Białystok
powołuje i finansuje doradców metodycznych.
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1.13. Przygotowanie do mobilności w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej
i na międzynarodowym rynku pracy
Proces globalizacji i integracji powodują konieczność otwarcia edukacji, zwłaszcza
na przestrzeń edukacyjną Unii Europejskiej, a także potrzebę przygotowania absolwentów
do poruszania się na międzynarodowym rynku pracy.
Działania:
1) otwarcie systemu edukacji na uczniów i nauczycieli zagranicznych,
2) realizacja programów wymiany uczniów i uczestników kształcenia ustawicznego,
3) promocja matury międzynarodowej i przygotowywanie uczniów do jej zdawania,
4) przygotowanie ucznia do dalszej edukacji w krajach europejskich,
5) zawiązanie współpracy z nauczycielami europejskich instytucji oświatowych, zwłaszcza
państw ościennych,
6) uczestnictwo nauczycieli w zagranicznych stażach i praktykach,
7) dokształcanie w zakresie umiejętności językowych, stosowania nowych technologii,
zwłaszcza e-learningu w nauczaniu, pozyskiwania funduszy europejskich.

2. Wzmożenie działań na rzecz wychowania dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego kraju i mniejszości narodowych zamieszkujących
region.
Szkoła jest nie tylko instytucją przekazującą wiedzę, ale pełni również funkcję
wychowawczo – opiekuńczą. Istotne jest zatem skupienie uwagi na wychowaniu,
traktowanym integralnie, opartym na rzetelnych programach profilaktycznych jak również na
zasadzie kształtowania wśród uczniów poczucia odpowiedzialności – świadomości
konieczności ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.
2.1. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw społeczeństwa obywatelskiego i państwa
demokratycznego poprzez przybliżanie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego
i życia publicznego
Kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich wśród młodzieży, mające na celu
przygotowanie do bycia świadomym obywatelem odpowiedzialnym za losy swoje oraz
swojego otoczenia jest bardzo ważne, szczególnie dziś, gdy obserwuje się spadek zaufania
do instytucji życia publicznego, niski stopień zaangażowania w życie publiczne, zagrożenie
rozwarstwieniem społecznym i marginalizacją niektórych grup.
Działania:
1) pomoc dzieciom i młodzieży w zrozumieniu współczesnego świata i nauczanie jak można
go zrozumieć,
2) wzmacnianie więzi ze wspólnotą lokalną, regionalną, narodową i europejską, np. poprzez
inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów miasta, Polski i świata,
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3) wspieranie niezależności myślenia i sądu,
4) stworzenie młodzieży warunków do nabywania doświadczenia obywatelskiego,
5) zachęcanie do angażowania się w sprawy publiczne, np. poprzez obserwowanie obrad
Rady Miejskiej,
6) uczenie skutecznego działania na rzecz dobra wspólnego,
7) uczenie solidarności i odpowiedzialności za siebie i za innych,
8) zrozumienie i uznanie ważności demokratycznych instytucji i procedur, np. poprzez
organizację wyborów do samorządu uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miasta,
9) uczenie zasad współpracy oraz udziału w debacie publicznej, np. poprzez organizowanie
dyskusji i debat klasowych lub szkolnych,
10) budowanie w młodych ludziach postaw zaangażowania, np. poprzez udział w akcjach
charytatywnych,
11) pomoc w uzyskaniu wiary we własne możliwości i nauczanie jak z nich korzystać.
2.2. Podejmowanie szczególnej troski o proces wychowania dzieci i młodzieży
zaniedbanej wychowawczo w celu wyrównywania szans edukacyjnych, przeciwdziałania
wykluczeniu i marginalizacji
Dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo w momencie
przekroczenia progu przedszkola czy szkoły, już na starcie mają mniejsze szanse, by sprostać
wymaganiom edukacyjnym, dlatego też ogromne znaczenie ma udzielenie fachowej,
wieloaspektowej pomocy dziecku i rodzinie dysfunkcyjnej, która z tytułu realizacji
obowiązku szkolnego musi zetknąć się ze szkołą. Placówka oświatowa ma duży potencjał
przy identyfikacji osób wymagających pomocy, a następnie przeciwdziałaniu ich
marginalizacji czy społecznemu wykluczeniu.
Działania:
1) każda szkoła i przedszkole uwzględnia w programie wychowania problematykę rodzinną,
2) każda szkoła zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
w szczególności poprzez umiejętność diagnozowania niepowodzeń szkolnych
i reedukowania zaburzeń pojawiających się u dzieci z rodzin patologicznych, znajomość
metod i technik pracy wychowawczo – profilaktycznej i psychokorekcyjnej, umiejętność
projektowania zintegrowanych programów pomocy dziecku mającemu trudności,
3) każda szkoła i przedszkole zabiega o systematyczne doskonalenie umiejętności
wychowawczych kadry pedagogicznej,
4) każda szkoła i przedszkole diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie pomocy rodzinie,
5) każda szkoła i przedszkole korzysta z programów i innych źródeł pomocy celem
zapewnienia dożywiania uczniów,
6) każda szkoła bierze udział w realizacji rządowych programów mających na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
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7) każda szkoła i przedszkole otacza wieloaspektową opieką rodziny, w szczególności
patologiczne i niewydolne wychowawczo,
8) każda szkoła i przedszkole zabiega o współpracę i wsparcie placówek
wyspecjalizowanych w problematyce rodzinnej,
9) każda szkoła i przedszkole prowadzi pedagogizację rodziców.
2.3. Zapewnienie wsparcia procesu wychowania poprzez działania profilaktyczne
Przez profilaktykę należy rozumieć proces wspierania zdrowia, który jest nieodłączną
częścią procesu wychowania. Działania profilaktyczne mogą być realizowane przez tworzenie
i realizację programów profilaktycznych, w szczególności nastawionych na postawy
prozdrowotne, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, uwzględniające
specyfikę wieku rozwojowego wychowanka, współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz
zaangażowanie rodziców w proces wychowania.

Działania:
1) każda szkoła opracowuje własny program profilaktyczny lub wybiera program z oferty
programów ogólnodostępnych,
2) każda szkoła dba o doskonalenie nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych,
również poprzez udział w szkoleniach dotyczących programów wdrażanych
i monitorowanych przez pracowników inspekcji sanitarnej,
3) każda szkoła realizuje ścieżkę prozdrowotną,
4) w każdej szkole działa gabinet profilaktyczny zapewniający podstawową opiekę
medyczną i edukację prozdrowotną,
5) organ prowadzący wspiera działalność gabinetów profilaktycznych,
6) każda szkoła realizuje zajęcia alternatywne, na tyle atrakcyjne, aby stanowiły konkurencję
dla spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu w środowiskach psychoaktywnych,
7) każda szkoła i przedszkole dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzinnym domem
dziecka,
8) organ prowadzący dofinansowuje organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
w okresie ferii letnich i zimowych,
9) placówki oświatowo – wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy i Samorządowe Ognisko Baletowe rozwijają oferty zajęć
pozaszkolnych,
10) szkoły i placówki oświatowe współpracują z policją i strażą miejską w zakresie
problematyki zabezpieczenia porządku publicznego wokół szkół i placówek oraz na
osiedlach mieszkaniowych,
11) szkoły mają wsparcie straży miejskiej i policji w przeciwdziałaniu absencji uczniów na
zajęciach szkolnych,
12) organ prowadzący wspiera wprowadzanie w szkołach monitoringu,
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13) organ prowadzący ogranicza finansowanie strażników szkolnych na rzecz instalowania
sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, celem podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa w drodze dziecka do szkoły.
2.4. Kształtowanie postawy patriotycznej
W wychowaniu bardzo ważne jest kształtowanie postawy patriotycznej. Miłość do kraju
ojczystego budzi się w młodym człowieku m.in. poprzez poznanie własnego dziedzictwa
kulturowego, historii i tradycji, piękna języka oraz sylwetek wybitnych i zasłużonych postaci.
Poznanie to należy rozpocząć od najbliższego środowiska lokalnego, a miłość do kraju
powinna wyrastać z miłości do własnego regionu. Dogłębne poznanie rodzinnego miasta
i jego okolic rodzi przywiązanie do „małej ojczyzny” i jednocześnie podnosi poziom kultury
mieszkańców oraz pobudza ich do bardziej czynnego udziału w życiu społecznym.
Działania:
1) programy wychowawcze szkół i placówek oświatowych nastawione są na kształtowanie
wśród dzieci i młodzieży poczucia przynależności do „małej ojczyzny”,
2) każda szkoła i przedszkole realizuje kalendarz imprez z uwzględnieniem tradycji swojego
regionu,
3) każda szkoła i przedszkole promuje osiągnięcia kulturowe swojego regionu,
upowszechnia literaturę regionalną,
4) każda szkoła i przedszkole gromadzi i przygotowuje opracowania i publikacje o regionie,
5) każda szkoła i przedszkole popularyzuje swój region poprzez różne formy aktywności
nauczycieli i uczniów,
6) każda publiczna szkoła i przedszkole zachowując swoją bezstronność w sprawach
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych działa z szacunkiem wobec
własnej ojczyzny, stawia wymagania w zakresie właściwej postawy wobec symboli
narodowych takich jak: godło, hymn, flaga,
7) każda szkoła i przedszkole dba o pogłębianie uczucia przynależności do wspólnoty
obywateli państwa polskiego.
2.5. Wzmocnienie funkcji wychowawczo – opiekuńczej szkoły również w dążeniu
do identyfikacji ucznia z miejscem urodzenia, budzenia więzi lokalnych opartych
na świadomości i pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz postawy
tolerancji
Mocną stronę zarówno Miasta Białegostoku, jak również województwa podlaskiego,
którego jest ono stolicą, stanowi bogactwo kultury polskiej i kultury mniejszości narodowych.
Bogactwo to należy chronić i wspierać. Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez
następujące działania:
1) każda szkoła i przedszkole realizuje program edukacji regionalnej,
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2) każda szkoła przybliża edukację szkolną do środowiska lokalnego i życia publicznego,
3) każda szkoła i przedszkole kształtuje postawy harmonijnego współżycia z mniejszościami
narodowymi i etnicznymi,
4) każda szkoła uwzględnia w programach edukacyjnych i wychowawczych wiedzę
o kulturze polskiej i kulturach mniejszości,
5) każda szkoła i przedszkole stwarza możliwości prezentacji dorobku kultury polskiej
i kultury mniejszości narodowych w szkole i środowisku lokalnym,
6) każda szkoła i przedszkole stosownie do oczekiwań i możliwości tworzy miejsca do
eksponowania dorobku kultury własnego regionu,
7) każda szkoła zapewnia możliwości poznania obiektów kultury materialnej różnych
narodowości i grup etnicznych,
8) każda szkoła i przedszkole tworzy warunki do pielęgnowania tradycji mniejszości
narodowych i etnicznych,
9) organ prowadzący zapewnia warunki do nauczania języka mniejszości narodowych,
10) upowszechnienie idei tolerancji poprzez nieorganizowanie zajęć dydaktycznych i
sprawdzania wiadomości w Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy obchodzonych
wg. kalendarza juliańskiego.
2.6. Wzmocnienie roli placówki oświatowej jako lokalnego centrum kultury
i aktywności obywatelskiej
Na każdym osiedlu w mieście usytuowana jest co najmniej jedna placówka oświatowa,
wyposażona w pomieszczenia dydaktyczne oraz służące na potrzeby sportu i rekreacji –
boiska, sale gimnastyczne, a niejednokrotnie także siłownię czy aulę widowiskową. Baza taka
predestynuje szkołę do pełnienia roli lokalnego centrum kultury i lokalnej aktywności
obywatelskiej, której głównymi inicjatorami mogą być najbardziej aktywni mieszkańcy
osiedla, niejednokrotnie członkowie rady osiedla.
Działania:
1) wzbogacanie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,
organizację warsztatów, kół zainteresowań, kursów, wspieranie talentów artystycznych,
promocja szkół i uczelni artystycznych,
2) stworzenie mieszkańcom osiedli warunków do korzystania z bazy placówek oświatowych,
w tym z centrów multimedialnych i bibliotek, na działania prospołeczne, np. organizację
imprez i spotkań dla mieszkańców osiedla, festynów, zawodów sportowych, spotkań
okołoświątecznych (wspólne kolędowanie, bale karnawałowe, robienie palm, malowanie
pisanek), spotkań z ciekawymi osobami, w szczególności z miasta i regionu,
3) popieranie rozwoju organizacji młodzieżowych o charakterze prospołecznym
(np. harcerstwo, młodzieżowy wolontariat),
4) włączanie w życie szkoły rodziców jako osób wspomagających realizację zadań
edukacyjnych oraz jako uczestników edukacji ustawicznej,
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5) umożliwianie organizacjom pozarządowym wykorzystywania bazy szkół i placówek
oświatowych do prowadzenia działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
2.7. Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i innych państw ościennych nie
należących do Unii Europejskiej
Od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku
z tym konieczne jest przybliżenie wiedzy o strukturach i zasadach funkcjonowania instytucji
wspólnotowych oraz korzyści i ewentualnych zagrożeń stąd płynących. W poznaniu tym nie
należy przyjmować wszystkiego bezkrytycznie. W szczególności należy pamiętać, że Europa
dopiero od niespełna pół wieku tworzy wspólne struktury gospodarcze i polityczne, natomiast
od wieków jest przede wszystkim wspólnotą kulturową, zbudowaną na fundamencie
starożytności i chrześcijaństwa, dlatego też wielowiekowych wartości i dziedzictwa
kulturowego nie może zabraknąć w procesie zjednoczenia.
Działania:
1) upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej w programach szkolnych, mediach,
programach doskonalenia nauczycieli i innych instytucji,
2) korzystanie z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz uczestnictwo
w programach UE: Sokrates – w dziedzinie edukacji, Leonardo da Vinci – w dziedzinie
szkolenia zawodowego, Młodzież – Youth – nieformalna edukacja oraz międzynarodowa
mobilność młodzieży, Grundtvig – mobilność dorosłych,
3) rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół i placówek oświatowych.

3. Sprzyjanie rozwojowi kadry pedagogicznej i administracyjno – obsługowej
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz coraz bardziej widoczna konkurencja
pomiędzy różnymi podmiotami, w tym również placówkami oświatowymi, przyczyniły się
do wzrostu roli zasobów ludzkich w kreowaniu wartości wielu instytucji, w tym również
szkół. W nauce i w praktyce wzrosło zainteresowanie efektywnym zarządzaniem zasobami
ludzkimi. W celu sprostania wymogom współczesności widoczne staje się tworzenie
systemów pracy opartych na wysokiej efektywności oraz budowa zaangażowania
pracowników w realizację celów organizacji. Podnosi to rangę trafnego doboru pracowników,
zwłaszcza o wysokim potencjale (tzw. talentów), właściwego ich wykorzystania,
inwestowania w ich rozwój, motywowania do osiągania wysokich efektów, budowy dobrego
klimatu pracy i wzrostu społecznej odpowiedzialności organizacji. Zmianom podlegają
również kryteria i sposoby wynagradzania pracowników. Wynagrodzenie stanowi w Polsce
jeden z najsilniejszych czynników motywujących do pracy oraz służących pozyskaniu
pracowników nowych czy też zatrzymaniu najlepszych.
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3.1. Tworzenie warunków dla doskonalenia nauczycieli
Nauczyciele są twórcami edukacji, ich status, kwalifikacje, działania stanowią o jakości
kształcenia. Kompetentna kadra nauczycielska umiejętnie wprowadza innowacje i ocenia ich
efekty. System kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli powinien równomiernie
rozwijać wiedzę, umiejętności i kształtować postawy.
Działania:
1) systematyczne doskonalenie przez kadrę pedagogiczną swoich kompetencji
metodycznych i merytorycznych poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego, organizowanego w ramach WDN oraz poprzez uczestnictwo w kursach
i warsztatach proponowanych przez wyspecjalizowane placówki doskonalenia,
w szczególności Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, a także kursach
kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych,
2) motywowanie nauczycieli przez dyrektorów szkół i umożliwianie im uzyskiwania
dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
3) dostosowanie form doskonalenia nauczycieli do potrzeb rynku i priorytetów określonych
na dany rok,
4) doskonalenie zasad podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli,
5) uwzględnienie języków obcych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako
elementów ważnych w kształceniu nauczycieli,
6) doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania uczniów do matury
międzynarodowej,
7) zwiększenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych poprzez doskonalenie zawodowe
nauczycieli instruktorów, animatorów kultury, sztuki, literatury, muzyki, plastyki,
filmu itp.,
8) zapewnianie środków finansowych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
przez instytucje rządowe, samorządowe i wspomagające,
9) koordynowanie działań pedagogów i psychologów przez doradców metodycznych
ds. profilaktyki i wychowania,
10) doskonalenie umiejętności wychowawczych - dokształcanie z zakresu etyki zawodu
nauczyciela, umiejętności psychologicznych pedagogów,
11) dokształcanie nauczycieli – wychowawców wspierających ucznia w wyborach jego drogi
życia i kształcenia, honorowanie osiągnięć,
12) wspieranie i rozwijanie działalności Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego,
13) podnoszenie umiejętności kadry kierowniczej oraz pedagogicznej szkół i placówek
oświatowych Miasta Białegostoku w zakresie pozyskiwania środków z funduszy
pozabudżetowych z uwzględnieniem funduszy strukturalnych,
14) przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami na rzecz podniesienia wyników
nauczania, potwierdzonych egzaminami zewnętrznymi.
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3.2. Zwiększenie roli nauczyciela - wychowawcy
Usytuowanie ucznia w centrum działalności szkolnej powoduje, że nie szkoła jako
instytucja, a uczeń i nauczyciel stają się rzeczywistymi i pierwszoplanowymi podmiotami
działalności edukacyjnej. Obecnie każdy nauczyciel powinien traktować zadania nie tylko
dydaktyczne, lecz także opiekuńcze i wychowawcze jako wymiary własnej pracy.
Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela. Szkoła zredukowana
jedynie do przekazu wiedzy, do kształtowania umiejętności lub tylko do wychowania byłaby
niepełna, a przez to wypaczona. Naturalna jedność i równowaga tych trzech wymiarów
stwarza największą gwarancję dla wszechstronnego rozwoju ucznia. W przypadku
wychowania, odpowiednio do wieku dzieci i młodzieży oraz właściwych im potrzeb
edukacyjnych, nauczyciel jest opiekunem, wychowawcą, autorytetem, doradcą,
przewodnikiem i mistrzem. Im bardziej wzrośnie autorytet wychowawcy, tym większą szansę
będą mieli uczniowie na pełny rozwój osobowościowy i psychiczny. Konieczne jest
przygotowanie nauczycieli wychowawców do właściwej roli w oświacie. Poznanie
prawidłowości faz rozwoju młodzieży, działania grup społecznych, metod oddziaływania na
rozwój może doprowadzić do podniesienia rangi wychowawców w szkole i zmienić
korzystnie stan moralny młodego człowieka.
Działania:
1) stworzenie lepszych warunków dla działań wychowawcy klasowego – czasowych,
organizacyjnych i finansowych,
2) zapewnienie nauczycielom niezbędnych szkoleń z zakresu pełnienia zadań wychowawcy
klasy,
3) stworzenie odpowiedniego systemu oceniania pracy nauczyciela – wychowawcy.
3.3.Prowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli
W ustawie Karta Nauczyciela21 ustalono cztery stopnie awansu zawodowego nauczyciela.
Organom prowadzącym powierzono zadania związane z awansem na stopień nauczyciela
mianowanego.
Działania:
1) powoływanie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
2) prowadzenie postępowania egzaminacyjnego,
3) prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień
nauczyciela mianowanego.
3.4. Doskonalenie systemu zatrudniania i wynagradzania nauczycieli
Działania:
21

Ustawa z dna 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.
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1) dążenie do zatrudnienia nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania
danego przedmiotu,
2) modyfikacja i uelastycznianie ilościowych standardów zatrudnienia nauczycieli w
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, stosownie do potrzeb,
3) zatrudnianie w przedszkolach nauczycieli specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda),
według potrzeb,
4) wprowadzenie ilościowych standardów zatrudnienia nauczycieli w szkołach
ponadgimnazjalnych,
a) ujednolicenie prowadzenia spraw kadrowych w placówkach oświatowych Miasta
poprzez informatyzację,
b) w miarę możliwości, zapewnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli ponad
poziom gwarantowany przez państwo,
4) doskonalenie jednolitych zasad wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto, określonych corocznie wprowadzanym regulaminem,
5) zwiększanie środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne i funkcyjne
nauczycieli oraz doskonalenie kryteriów ich przyznawania,
6) monitorowanie wymiaru zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach
oświatowych,
7) prowadzenie banku informacji o kadrze nauczycielskiej poszukującej zatrudnienia.
3.5.Doskonalenie systemu zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji
i obsługi
Pracownicy administracji i obsługi to bardzo ważna grupa osób wpływająca na wizerunek
i kształt placówki, szczególnie w zakresie pełnienia przez nią funkcji opiekuńczo –
wychowawczej oraz sprawnego działania instytucjonalnego.
Działania:
1) modyfikacja i uelastycznianie ilościowych standardów zatrudnienia pracowników
administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,
2) wprowadzenie ilościowych standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi
w szkołach ponadgimnazjalnych,
3) wdrożenie w życie jednolitych zasad wynagradzania pracowników administracyjno –
obsługowych,
4) podniesienie wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych,
5) wspieranie w zakresie podnoszenia kwalifikacji.

4. Zapewnienie wysokiej jakości bazy lokalowej i wyposażenia
Wysoki standard warunków nauczania, wychowania i opieki stanowi istotną pomoc
dla harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, duchowego i moralnego dzieci
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i młodzieży. Doskonalenie jakości edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia wymaga
ciągłego inwestowania w bazę materialną – jej rozbudowę w uzasadnionych przypadkach,
utrzymanie i modernizację na miarę potrzeb nowoczesnej dydaktyki oraz nowe inwestycje
oświatowe.
4.1. Stałe podnoszenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych poprzez
poprawę i rozwój istniejącej infrastruktury, niezbędnej do realizacji zadań szkolnych
i pozaszkolnych
Odpowiednio wyposażona baza szkoły jest jednym z podstawowych elementów
składających się na jakość pracy szkoły, a tym samym na jakość kształcenia. Szczególne
znaczenie ma polepszenie jakości pracy szkół starszych poprzez poprawę ich infrastruktury.
Działania:
1) racjonalne wykorzystanie istniejącej miejskiej bazy oświatowej dla potrzeb prowadzenia
placówek oświatowych,
2) pozyskiwanie dotacji na modernizację kształcenia zawodowego w ramach pomocy UE,
3) dążenie do wyposażenia szkół i placówek oświatowych w nowoczesne środki
dydaktyczne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, w celu umożliwienia uczniom
nabycia kompetencji kluczowych w zakresie technik informacyjno – komunikacyjnych,
języków obcych i kwalifikacji zawodowych (w tym także w wymiarze praktycznym),
4) dążenie do wyposażenia szkół w odpowiednie meble i zapewnienia uczniom stanowisk
pracy zgodnych z zasadami ergonomii,
5) systematyczne modernizowanie instalacji elektrycznej, gazowej i wodno – kanalizacyjnej,
6) wykonywanie napraw dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek w salach
i na korytarzach, parkietów w salach gimnastycznych, modernizacja bloków
żywieniowych, malowanie pomieszczeń,
7) doskonalenie bazy sportowej szkół poprzez remonty lub rozbudowę istniejących sal
gimnastycznych i wyposażenie ich w odpowiednie zaplecza (szatnie, natryski, toalety),
8) dążenie do zapewnienia w każdej szkole pełnej infrastruktury do prowadzenia zajęć
z wychowania fizycznego, termomodernizacja obiektów oświatowych,
9) budowa obiektów szkolnych i sportowych.
4.2. Systematyczna poprawa warunków nauczania osób niepełnosprawnych
Działania:
1) etapowe usuwanie barier architektonicznych w ramach dostosowania bazy oświatowej
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
2) instalowanie wind dla niepełnosprawnych w pierwszej kolejności w szkołach specjalnych,
z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
3) budowa sal gimnastycznych przy szkołach specjalnych,
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4) przebudowa wejść i sanitariatów, tak aby były dostępne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
5) doposażenie szkół i placówek oświatowych w środki i sprzęt wspomagający nauczanie
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
4.3. Realizacja nowych inwestycji oświatowych
Działania:
1) planowanie i realizacja nowych inwestycji w oparciu o: uwarunkowania demograficzne,
lokalne i regionalne strategie rozwoju, w szczególności Wieloletni Plan Inwestycyjny
przyjęty uchwałą Nr LX/709/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r.,
zmieniony uchwałą Nr XVIII/164/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września
2007 r.

5. Doskonalenie systemu zarządzania oświatą
Dla usprawnienia zarządzania oświatą bardzo cenne może być czerpanie z innowacyjnych
i wartościowych doświadczeń zagranicznych oraz z doświadczeń biznesu w zakresie
organizacji i zarządzania.
5.1. Doskonalenie zasad finansowania szkół i placówek oświatowych
Efektywne finansowanie jest niezwykle istotnym aspektem zarządzania, zwłaszcza wobec
ograniczonych funduszy – ma na celu czytelny i sprawiedliwy podział dostępnych środków
pomiędzy beneficjentów.
Działania:
1) kontynuowanie rozpoczętej budowy samorządowego systemu finansowania oświaty
opartego na standaryzacji zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracyjno –
obsługowych w celu zapewnienia jednolitych zasad finansowania szkół różnych typów,
2) zapewnienie środków na realizację zadań standardowych nakładanych na szkoły
i placówki oświatowe w wysokości gwarantującej ich prawidłowe funkcjonowanie,
3) realizowanie zadań ponadstandardowych obejmujących system grantów, zajęcia sportowe
oraz system motywacji finansowej dla dyrektorów jednostek oświatowych,
4) pozyskiwanie środków na oświatę ze źródeł rządowych i pozarządowych,
z uwzględnieniem środków własnych Miasta,
5) pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na cele oświatowe,
6) wspieranie szkół i placówek oświatowych w pozyskiwaniu przez nie funduszy unijnych,
7) doskonalenie systemu finansowania zadań pozaszkolnych oraz zadań związanych
z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli, w tym doradztwa
metodycznego,
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8) w ramach systemu finansowania oświaty wypracowanie metodologii globalnej oceny
pracy szkół i placówek oświatowych premiującej najlepsze placówki,
9) tworzenie warunków do realizacji innowacji w zakresie programów nauczania
i wychowania oraz zajęć pozalekcyjnych poprzez ogłaszanie konkursów i przydział
grantów oraz przyznawanie na ten cel dodatkowych godzin finansowanych przez organ
prowadzący.
5.2. Informatyzacja procesu zarządzania oświatą
Obecnie technologie informatyczne stanowią istotne narzędzie wspomagające
zarządzanie w różnorodnych dziedzinach i sektorach. Konieczne jest również wprowadzenie
odpowiednich programów i informatyzacja procesu zarządzania oświatą.
Działania:
1) kontynuacja budowy systemu informatycznego wspierającego zarządzanie oświatą,
2) kompleksowa informatyzacja administracji oświatowej, obejmująca zbieranie,
przekazywanie i przetwarzanie danych ilościowych i finansowych obejmujących m.in.
stan bazy, dane o kadrze, uczniach, wyniki egzaminów, rekrutację i pomoc materialną,
3) informatyzacja i synchronizacja danych z zakresu organizacji, finansów i kadr,
4) w szczególności rozwijanie procesu gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych
pomiędzy organem prowadzącym i podległymi placówkami,
5) dążenie do systematycznej modernizacji sprzętu komputerowego wspierającego
zarządzanie oświatą.
5.3. Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół
Rekrutacja do przedszkoli i szkół stanowi szczególny moment w życiu uczniów i ich
rodziców, dlatego bardzo ważne jest, aby procesowi rekrutacji towarzyszył ład i porządek,
aby przebiegała sprawnie w oparciu o czytelne zasady.
Działania:
1) coroczne wdrażanie i nadzorowanie elektronicznego systemu rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych,
2) utrzymanie wprowadzonych zasad rekrutacji do przedszkoli w oparciu o podpisywanie
umów z rodzicami i porozumień z innymi gminami w zakresie finansowania dzieci
uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok.
5.4. Podejmowanie działań na rzecz promocji i informacji w zakresie oświaty
Działania na polu oświaty służą całej społeczności i z tego powodu wzbudzają duże
zainteresowanie wśród pracowników placówek oświatowych, uczniów i ich rodzin, a także
wszystkich, którym los szkoły nie jest obojętny . Bardzo ważne jest zatem, aby było jak
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najwięcej wiarygodnej i rzetelnej informacji w zakresie oświaty oraz promocji dobrych
działań w tej dziedzinie.
Działania:
1) organizacja Białostockiego Forum Szkół i innych form jako przedsięwzięć promujących
pracę i osiągnięcia szkół i przedszkoli, dostarczających dzieciom, młodzieży i rodzicom
informacji o placówkach oraz będącego forum dyskusyjnym na tematy związane
z edukacją i wychowaniem,
2) organizacja Targów Edukacyjnych jako inicjatywy stwarzającej perspektywę kształcenia
zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy,
3) bieżąca aktualizacja strony internetowej poświęconej działaniom Miasta w zakresie
oświaty,
4) zapewnienie dostępności do oferty edukacyjnej poszczególnych placówek
za pośrednictwem Internetu,
5) tworzenie forum dyskusyjnego poświeconego aktualnej tematyce białostockiej oświaty,
6) promocja indywidualnych i zespołowych dokonań zawodowych nauczycieli, przykładów
dobrych praktyk,
7) udostępnianie standardowych raportów na temat pracy szkół – ich oferty dydaktyczno –
wychowawczej, danych finansowych i organizacyjnych,
8) rozwijanie efektywnej współpracy z innymi instytucjami działającymi na polu
edukacyjnym, w szczególności takimi jak: Podlaski Kurator Oświaty, Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Łomży, Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Edukacji
Nauczycieli w Białymstoku, związki zawodowe: Międzyzakładowa Komisja
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Zarząd Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Regionu Ziemi Białostocko - Łomżyńsko Suwalskiej K NSZZ „Solidarność 80”, Związek Zawodowy Nauczycieli Wychowania
Fizycznego w Białymstoku, uczelnie wyższe, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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VI. Zakończenie
Program Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku zakłada, że edukacja, jako integralny
system kształcenia (umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności) oraz wychowania
(kształtujący i promujący odpowiednie postawy) będzie ułatwiać każdemu realizację
własnych aspiracji, rozwoju oraz wykorzystania posiadanych możliwości, przygotowywać
do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym
i gospodarczym – w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym, skutecznie przeciwdziałać
wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych, reagować na zmiany związane
z rozwojem nauk, nowoczesnych technologii i globalizacją, szybko i elastycznie
dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy.
Edukacja spełnia dwie główne funkcje: socjalizacyjną i wyzwalającą. Funkcja
socjalizacyjna polega na uspołecznieniu jednostki ludzkiej, czynieniu jej zdolną
do kontrolowania i sublimowania emocjonalności w społecznie akceptowany sposób,
do stawania się członkiem społeczności ludzkiej, do rozwiązywania konfliktów środkami
dyskursywnymi. Funkcja wyzwalająca sprowadza się do wyzwalania osób od dominacji
społecznej, środowiskowej, do wykraczania poza status quo, do rozpoznawania
nieprawomocnych roszczeń w środowisku życia ludzi by umożliwić im twórcze rozwijanie
własnego sprawstwa oraz zwrócenie się ku nowym jakościowo praktykom i formom życia
społecznego oraz indywidualnego, ku jakościowo nowym sposobom istnienia ludzkiego.
Edukacja jest więc z jednej strony czynnikiem kształtowania tożsamości człowieka, z drugiej
zaś nieodzownym warunkiem twórczym jego rozwoju.22
Edukacja to spójny system kształcenia i wychowania obejmujący różne poziomy
kształcenia, w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. W systemie tym
uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli, nabywając wiedzę ogólną lub zawodową oraz
umiejętności. Edukacja sprzyja także kształtowaniu postaw niezbędnych do funkcjonowania
w społeczności lokalnej. Efektywna edukacja o wysokiej jakości jest kluczowym warunkiem
rozwoju społeczeństwa, a także jest drogą do podnoszenia jakości życia, tak w wymiarze
indywidualnym, jak i społecznym.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003,
str. 905.
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