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Strategia Rozwoju Edukacji dla Miasta Kalisza  
na lata 2015 - 2018 

została opracowana w ramach realizacji Projektu Bezpośrednie 
wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli  w powiecie grodzkim Miasto Kalisz, 
realizowanego  w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) 

„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół”, współfinansowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III, Działanie 3.5.), 
którego celem jest przygotowanie zmian w zakresie wspomagania szkół 

i doskonalenia nauczycieli.  
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- Demografia 
- Szkoły i placówki oświatowe 

- Nakłady na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w latach  
2012-2014 

- Realizacja Projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół…” 
- Analiza czynników strategicznych dla rozwoju edukacji  

w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 
- Dążenia strategiczne w zakresie wspierania szkół i nauczycieli 

 - Wizja 
- Cele strategiczne i operacyjne 

-   - Monitorowanie i ewaluacja założeń Strategii 
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WIZJA 
Kalisz – miasto z systemem wspomagania  

kompleksowego rozwoju szkół,  
w ramach którego prowadzi się skuteczne działania 

mające na celu wprowadzenie trwałych zmian 
jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania 

szkół. 
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Demografia 
 

 W krótkiej perspektywie liczba uczniów szkół kaliskich jest 

stabilna.  
Dodatkowo na sytuację gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych nie wpływa negatywnie migracja 
skierowana w rejony podmiejskie Kalisza.  

Uczniowie z miejscowości otaczających Kalisz w znacznej 
części zasilają bowiem szkoły miejskie.  
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- wychowanie przedszkolne (wskaźnik skolaryzacji – 98%) 

 

- szkoły podstawowe (liczba uczniów, wyniki sprawdzianu) 

 

- gimnazja (liczba uczniów, wyniki egzaminów, wskaźnik EWD) 

 

- szkoły ponadgimnazjalne (liczba uczniów, wyniki maturalne, wskaźnik EWD) 

 

- kształcenie specjalne 

 

- pozostałe placówki oświatowe (PPP, MDK, PSM I i II stopnia, Zespół Szkół Nr 12) 

 

Uwaga!  
Z punktu widzenia strategii samorządu analizy wymaga obecność identycznych kierunków kształcenia zawodowego w różnych 

szkołach. Adekwatne kształcenie w zawodach technikalnych jak i ZSZ wymaga systematycznego doposażania szkół w sprzęt.                         

Z tego względu korzystne ekonomicznie mogłoby okazać się skoncentrowanie środków. 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zwraca uwagę fakt, że rokrocznie 15-30% środków pozostawało 
niewykorzystanych. Złożyło się na ten fakt kilka przyczyn, a jedną                 
z nich jest niska jakość wielu szkoleń oferowanych na rynku, drugą  
niedopasowanie oferty merytorycznej/jakościowej szkoleń do 
oczekiwań nauczycieli. 
 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/u113/ID-puzzlefree.jpg&imgrefurl=http://www.wckp.lodz.pl/content/kszta%C5%82cenie-modu%C5%82owe&docid=hYUXy3OQLsnOFM&tbnid=BCPw1kxWyC5xjM:&w=400&h=300&ei=zhSDVeOMJuPYyAPlg5U4&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Realizacja Projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju 
szkół…” 

  
 

Podwaliny projektu stanowi założenie, że nowoczesny system 
wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być 
nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej                             

w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak 
również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych 

problemów.  
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    Czynniki strategiczne dla rozwoju edukacji  
          w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 
 
 MOCNE STRONY                   SŁABE STRONY 
Doświadczenie szkół i przedszkoli we    Brak komórki organizacyjnej zajmującej się     
współpracy w ramach projektów      obsługą szkół w zakresie aplikowania i udziału 
z różnymi instytucjami     w projektach  
 

     SZANSE                                 ZAGROŻENIA 
 Możliwość korzystania z dobrych praktyk    Niestabilna polityka edukacyjna państwa 
wypracowanych przez inne szkoły i miasta,  
wymiany informacji  
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Dążenia strategiczne w zakresie wspierania 
szkół i nauczycieli 

 

Cel strategiczny 1:  
Realizacja procesu wspierania  

w szkołach i przedszkolach 
 

Cel strategiczny 2:  
Działalność sieci współpracy  

i samorozwoju dla nauczycieli  
i dyrektorów 

 

Cel strategiczny 3:  
Współpraca lokalnych instytucji w ramach systemu wspomagania szkół  
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Monitorowanie i ewaluacja 

założeń Strategii 

 Skuteczność wdrożenia strategii będzie można ocenić po zakończeniu planowanego 

cyklu 3-letnich działań wspierających. Wskaźnikiem skuteczności będą wyniki 

egzaminów zewnętrznych i wskaźniki EWD szkół. W zakresie danych jakościowych 

źródłem informacji będą ankiety prowadzone wśród kadry pedagogicznej                                   

i zarządzającej szkół i przedszkoli, uczniów, rodziców i pracowników instytucji 

otoczenia oświaty.  
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WIZJA 
Kalisz – miasto z systemem wspomagania  

kompleksowego rozwoju szkół,  
w ramach którego prowadzi się skuteczne działania 

mające na celu wprowadzenie trwałych zmian 
jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania 

szkół. 
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