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Budżet Gdańska Budżet Państwa

Nakłady na edukację w Gdańsku w latach 2015-2019 
Fakty i liczby
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+5,75%
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2019 r.

939 564 506 zł

+3,13%

497 642 100

+18,99%
441 922 406

2016 r.

769 702 015 zł

+3,78%

454 818 951

+10,02%
314 883 064

2015 r.

720 962 506 zł

+2,21%

437 629 490

+6,24%
283 333 016

2018 r.

840 078 711 zł

+2,94%

482 086 370

+6,68%
357 992 341



n  przedszkole 925,42 zł/m-c

n    szkoła podstawowa 849,00 zł/m-c

n gimnazjum 855,00 zł/m-c

n liceum ogólnokształcące 771,00 zł/m-c

n szkoła zawodowa 867,17 zł/m-c

Koszt na jednego ucznia/przedszkolaka 
wyliczony według wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 r.

123,32

213,12

336,44

Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Fakty i liczby



Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Fakty i liczby

Od 3 września 2018 roku na terenie Miasta Gdańska rozpocznie naukę:

n  29 989 dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach „zerowych” prowadzonych przez gminę 
oraz 6 838 dzieci w niesamorządowych

n 3 421 + 511 gimnazjalistów w gimnazjach samorządowych i niesamorządowych

n  w samorządowych szkołach branżowych, technikach i liceach 12 748 uczniów 
oraz 3 931 w niesamorządowych (młodzież + dorośli, w tym młodzież 1 764)

n  11 485 przedszkolaków, 9 308 dzieci przyjętych 
do przedszkoli publicznych samorządowych i niesamorządowych

Z dniem 1 września br. gdańska samorządowa sieć oświatowa to:
n  62 przedszkola
n 75 szkół podstawowych
n  12 branżowych szkół I stopnia
n  13 techników

n  23 licea
n  1 Bursa
n  1 GZSiSSZ
n  Pałac Młodzieży

W nowym
roku szkolnym
powstaje 764

nowych publicznych 
miejsc

przedszkolnych



Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Fakty i liczby
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Okresowa ewaluacja IPET prowadzi do podjęcia decyzji o:
 zakończeniu realizacji wsparcia,

 kontynuacji i zmianach w programie,
 wyłączeniu lub pozyskaniu innego rodzajów specjalistów,

 potrzebie dodatkowych konsultacji specjalistycznych (także w innych podmiotach wspierających).

Zespoły WWRD lub Zespół OKRO* i rodzice/opiekunowie dokonują okresowej ewaluacji IPET

 obejmuje wsparciem diagnostycznym i terapeutycznym dzieci nie będące w przedszkolu lub

 uzupełnia realizację IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego)
przygotowanego przez zespół w przedszkolu/placówce, w zakresie ilości lub rodzaju potrzebnych 

dziecku działań wspomagających,

 wskazuje potrzebne dziecku i rodzicom/opiekunom podmioty świadczące 
specjalistyczne wsparcie.

Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Schemat realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

potrzebującego stymulacji rozwoju psychoruchowego i społecznego (WWRD)

Dyrektor przedszkola/szkoły/placówki

Tata Dziecko Mama

Ośrodek Koordynacyjno- 
-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO

(dotyczy dzieci do ukończenia rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)

dziecko pod opieką przedszkola, placówki opiekuńczej
dziecko pozostaje w domu pod opieką rodziców

(korzysta lub nie z pomocy podmiotów świadczących pojedyncze usługi)

Współpraca dla optymalizacji wsparcia

Jeśli nie posiada kadry specjalistycznej
i warunków do realizacji wczesnego 

wspomagania rozwoju zgłasza się do placówki 
wiodącej posiadającej pełny Zespół WWRD 

(mamy w Gdańsku 20 takich placówek), której 
zespół przygotuje dla dziecka IPET. Realizacja 
tego programu może mieć miejsce częściowo

w placówce, w której dziecko przebywa,
częściowo w placówce wiodącej. 

Powołuje i organizuje pracę Zespołu WWRD 
składającego się z osób posiadających 

przygotowanie do pracy z małym dzieckiem
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
i społecznym (pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów innych specjalności). 
Zespół przygotowuje i realizuje dla dziecka 
IPET (Indywidualny Program Edukacyjno- 

-Terapeutyczny).

*OKRO (ul. Ks. M. Góreckiego 16, 80-544 Gdańsk, tel. 58 343 03 21, email: okro.gdansk@gmail.com)



Edukacja i wychowanie w Gdańsku
Innowacje językowe i klasy dwujęzyczne 2018–2019

Innowacje językowe

język niemiecki język hiszpańskijęzyk angielski

  Szkoła Podstawowa nr 80
  Szkoła Podstawowa nr 67

  Szkoła Podstawowa nr 15
  Szkoła Podstawowa nr 17
  Szkoła Podstawowa nr 67
  Szkoła Podstawowa nr 38
  Szkoła Podstawowa nr 1

  Szkoła Podstawowa nr 67

  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 3

  III Liceum Ogólnokształcące
  V Liceum Ogólnokształcące
  X Liceum Ogólnokształcące
  XX Liceum Ogólnokształcące

  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 3

  XV Liceum 
Ogólnokształcące 

Klasy dwujęzyczne

  Szkoła Podstawowa nr 45   Szkoła Podstawowa nr 45



Główne wyzwania w latach 2017–2019

n  wdrożenie reformy oświatowej (w toku)

n    ukończenie kluczowych inwestycji (w toku)

n   uruchomienie nowego systemu motywacyjnego (etap I i etap II)

n   uruchomienie nowej formuły dokształcania kadry (w toku)

n    przygotowanie do rozwijania partnerstw 
publiczno-prywatnych dla każdej z placówek (w toku)

n   realizacja i stosowanie w placówkach miejskiej procedury reagowania 
kryzysowego wraz z prezentacją miejskiej polityki ochrony dziecka 
przed krzywdzeniem (rozpoczęcie etapu II od września 2018 r.)

n   aktywizacja i realizacja programu wolontariatu rodziców w placówkach 
(zainaugurowany w roku 2017)



Główne wyzwania w latach 2017–2019

n  rozpoczęcie analiz i ewaluacji strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego, 
powstanie szkół branżowych II stopnia

n    analiza sytuacji kadrowej w placówkach (zwolnienia połączone z brakiem specjalistów w określonych 
przedmiotach, po drugim roku od wprowadzenia tzw. reformy systemu edukacji

n   rekrutacja podwójnego rocznika do szkół średnich w roku 2019

n   inwentaryzacja zasobów placówek w kontekście sieci internetowej i przystąpienie do programu 
ministerialnego OSE

n   wdrożenie rozwiązań będących odpowiedzią na rosnące potrzeby placówek 
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej



Obszary działań rozwojowych

infrastruktura

dodatkowa oferta szkół

wsparcie społeczne 
i profilaktyka chorób

współpraca z rodzicami

współpraca z kadrą 
i wsparcie liderów

komunikacja i informacja



Obszary działań rozwojowych

infrastruktura



Infrastruktura
Obszary działań rozwojowych

n  budowa nowych żłobków, przedszkoli i szkół (kwota: 115 000 000 zł)

n     dostosowania do wymogów reformy systemu oświaty 
(kwota: 7 000 000 zł)

n    remonty i modernizacje planowe w placówkach oświatowych 
(kwota: 121 000 000 zł)

n   pozyskiwanie przestrzeni edukacyjnej w ramach współpracy 
z sektorem komercyjnym (ilość miejsc przedszkolnych publicznych 
niesamorządowych i punktach niesamorządowych: 
wszystkie przedszkola 2 740, punkty przedszkolne 50)

n    złożenie wniosków na budowę 16 żłobków w partnerstwie z NGO

n   realizacja konkursu na budowę placówki przedszkolnej 
w Pieckach-Migowie (nowa placówka powstanie 
przy ul. Kruczkowskiego 2 – dla 200 dzieci)



przedszkole przy ul. Damroki – 2017 r. szkoła podstawowa
przy ul. Jabłoniowej  – 2018-2019 r.przedszkole przy ul. Jabłoniowej – 2018 r.

przedszkole i żłobek przy ul. Kolorowej – 2017 r. metropolitalna szkoła podstawowa
w Kowalach – 2018 r. przedszkole przy ul. Dąbka – 2017 r.

Infrastruktura
Budowa nowych żłobków, przedszkoli i szkół

Obszary działań rozwojowych



Infrastruktura
Programy inwestycyjne

Obszary działań rozwojowych

3-5 lat do 6 miesięcy w tym samym roku
kalendarzowym

1.  zgłoszanie do bazy potrzeb 
inwestycyjnych w WRS 
(wrs@gdansk.gda.pl )

2.  przesłanie bazy potrzeb z WRS 
do DRMG i WPR

3.  sprawdzenie stanu technicznego, 
oszacowanie kosztów i przygotowanie 
planu modernizacji przez DRMG

4.  omówienie planu modernizacji, 
określenie priorytetów i zatwierdzenie 
planu na dany rok przez WRS/DRMG/
WPR

5.  WPR – planowanie budżetu/ 
koordynacja

1.  zgłoszenie awarii do DRMG lub do służb 
ratunkowych i do wiadomości WRS

2.  zgłoszenie szkody do brokera 
ubezpieczeniowego ze wskazaniem 
podmiotu usuwającego awarię

3.  wypłata środków zgodnie z polisą 
wg procedury odszkodowawczej 

4.  usunięcie awarii przez DRMG
5. DRMG – realizacja

1.  zgłoszenie zapotrzebowania do WRS 
(wrs@gdansk.gda.pl) 

2.  analiza przesłanych wniosków 
i możliwości finansowych przez WRS

3.  wszczęcie i przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
wspólnego przez WPR

4. dostawa sprzętu do placówek
5.  WRS – współudział w koordynowaniu 

realizacji modernizacji

1.  zgłoszenie wniosku na zakup 
inwestycyjny do WRS 
(wrs@gdansk.gda.pl)  

2.  analiza przesłanych zgłoszeń 
pod kątem potrzeb przez WRS/WPR

3.  przekazanie środków z WRS 
do placówki lub przekazanie zgłoszeń 
do WPR (zakupy ponad 10 000 zł)

4.  przekazanie środków budżetowych 
przez WPR (w przypadku zakupów 
ponad 10 000 zł) do WRS

5. realizacja zakupów przez WPR

M
Modernizacje i remonty
n  modernizacje
n  remonty
n  termomodernizacje

30 000 000 zł/rok 
(plan)

A
Awarie

4 000 000 zł/rok
(plan)

K
Komputery
n  pracownie IT
n  "tabletowanie"

2 000 000 zł/rok
(plan)

Z
Zakupy inwestycyjne
n  multimedia
n  wyposażenie kuchni

2 000 000 zł/rok
(plan)

2 x w roku
kalendarzowym



Obszary działań rozwojowych

dodatkowa oferta
przedszkoli i szkół



n    oferta tworzonego Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej 
(oferta instytucji kultury)

n   Program Wolontariatu w szkołach

n   Program Edukacji Morskiej w Gdańsku – edycja 2017–2019

n    innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2018/2019 – SZKOŁA BEZ SZKOŁY

n    Centrum Hewelianum – oferta bloków nauk przyrodniczych

Dodatkowa oferta szkół
Obszary działań rozwojowych

X

Y



n  zajęcia, szkolenia i warsztaty w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

n  model kształcenia osób niepełnosprawnych, 
łącznie z dorosłymi w formie KKZ

n    budowa sieci szkół kształcenia sportowego 
i dwujęzycznego

n    oferta letnia dla oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych

n    ogrody przedszkolne i przyszkolne

n    „play pod” i strefa aktywności ucznia

n    zadania domowe on-line w GPE

Dodatkowa oferta szkół
Obszary działań rozwojowych



n  ujednolicone adresy www

n  ujednolicone adresy e-mail

n    ujednolicone strony www

n    nowy wygląd strony startowej GPE

n    nowe funkcje komunikacyjne 
w GPE od 1.01.2019 r.

Dodatkowa oferta szkół
Obszary działań rozwojowych



Edukacja ogólna 45 813 164,94 zł

n  projekt „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” 53 szkoły
n  projekt „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” 70 szkół

W projektach bierze udział 15 250 uczniów, 1 960 nauczycieli, 315 rodziców, 50 psychologów i pedagogów szkolnych

Wsparcie otrzymali:
UCZNIOWIE – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i moduły wdrażane w trakcie zajęć szkolnych:
zajęcia matematyczne, warsztaty antydyskryminacyjne, zajęcia informatyczne, naukowo-techniczne, proprzedsiębiorcze, językowe, 
rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty żeglarskie, z pierwszej pomocy, kółka zainteresowań, terapie pedagogiczne, terapie 
psychologiczne, tutoring, uczenia się, doradztwo edukacyjno-zawodowe

NAUCZYCIELE, PSYCHOLODZY,PEDAGODZY – warsztaty, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, informatyczne, matematyczne 
z programowaniem, językowe, tutorskie, żeglarskie, w zakresie wsparcia edukacji ucznia o SPE

Zakupiono (stan na 30.06.2018 r.):
n  sprzęt TIK o wartości – 2 332 918,40 zł 
n  sprzętu do nauki pierwszej pomocy o wartości – 262 158,00 zł
n  pomoce dydaktyczne o wartości – 2 835 686,00 zł

Dodatkowa oferta szkół
Obszary działań rozwojowych



Edukacja zawodowa 13 015 921,59 zł

n  projekt „Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” 9 szkół

Wsparcie publicznych samorządowych techników i szkół branżowych I stopnia, m.in.: rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 
poradnictwo zawodowe, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych kadry, w ramach projektu uczniowie otrzymują wsparcie 
w postaci doradztwa zawodowego, które odbywa się w Centrum Rozwoju Talentów, wycieczki zawodoznawcze, płatne staże zawodowe 
oraz kursy i szkolenia specjalistyczne (projekt Gdańsk miastem zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej) dla:
2750 uczniów,
150 nauczycieli,
8 instruktorów praktycznej nauki zawodowej

Dotychczas odbyło się 387 staży, kolejnych 547 jest rozpoczętych.
 
Szkolenia cieszące się największym zainteresowaniem wśród uczniów:
n  Język obcy branżowy – 109 os.
n  Prawo jazdy kat. B – 75 os.
n  Kurs na operatora wózków widłowych, żurawii oraz koparko-ładowarki – 58 os.

W ramach projektu 8 nauczycieli podjęło studia

Dodatkowa oferta szkół
Obszary działań rozwojowych



Program będzie realizowany
dla poszczególnych grup wiekowych:

n  przedszkolaki (zajęcia teatralne dotyczące morskiego charakteru Gdańska)

n    klasy 0-3 SP (zajęcia edukacyjne dotyczące morskiego charakteru Gdańska 
oraz pierwszy kontakt z wodą – wizyta na przystani)

n    klasy 4-6 SP (zajęcia edukacyjne – KLUB EDUKACJI MORSKIEJ 
oraz zajęcia na wodzie – wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie)

n    klasy 7-8 SP / klasy 1-3 gimnazja (zajęcia edukacyjne – KLUB EDUKACJI MORSKIEJ, 
SPOTKANIA Z MISTRZEM oraz zajęcia na wodzie – wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie)

n    szkoły ponadpodstawowe (zajęcia edukacyjne – KLUB EDUKACJI MORSKIEJ, 
SPOTKANIA Z MISTRZEM oraz zajęcia na wodzie – wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie)

Jednocześnie będą realizowane działania wspierające PEM m.in.
konkursy, warsztaty, półkolonie i pikniki żeglarskie.

działaniami
zostanie objętych

1650 dzieci
i młodzieży

oraz 110
nauczycieli

Dodatkowa oferta szkół
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku edycja 2017-2019

Obszary działań rozwojowych



Dodatkowa oferta szkół
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku edycja 2017-2019

Obszary działań rozwojowych



Regionalne Centrum Wolontariatu 
zaprasza placówki oświatowe do współpracy i oferuje:

n  prelekcje dotyczące idei wolontariatu (45 minut)

n  warsztaty o tematyce wolontariatu (2 x 45 minut)

n   wsparcie merytoryczne przy zakładaniu/tworzeniu 
Szkolnego Koła Wolontariackiego

n   informowanie o najnowszych ofertach wolontariackich

n   wsparcie przy wyszukiwaniu i kreowaniu akcji wolontariackich

n   prowadzenie cyklicznych spotkań integracyjnych 
wśród uczniów należących do SKW (2 spotkania w ciągu semestru)

n   wizje lokalne w gdańskich NGOsach raz w semestrze

n   warsztaty, szkolenia, wykłady dla opiekunów SKW oraz osób zainteresowanych

n   uczestnictwo w uroczystościach i konkursach związanych z wolontariatem

n   promocja działań Szkolnych Klubów Wolontariackich

n   pomoc w nawiązywaniu współpracy z sektorem NGO, publicznym i biznesowym

działania
są nieodpłatne,

szkoły
nie pokrywają

żadnych
kosztów

Dodatkowa oferta szkół
Program Wolontariatu w szkołach

Obszary działań rozwojowych



wsparcie społeczne 
i profilaktyka chorób

Obszary działań rozwojowych



n ochrona zdrowia psychicznego (dodatkowa oferta w mieście)

n edukacja na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego (4 LO)

n wsparcie ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

n wsparcie logopedyczne (zmiana organizacji wsparcia)

n wsparcie i finansowanie nauki (300+, stypendia, podręczniki etc.)

n Program 6-10-14 dla Zdrowia (GUMED)

n Program Gdańsk. JeMY ZDROWO (GOPZ)

n 300+ (GCŚ)

Wsparcie społeczne i profilaktyka chorób
Obszary działań rozwojowych



n  diagnoza i redukcja czynników ryzyka rozwoju chorób 
cywilizacyjnych (np. otyłości, cukrzycy)

n  wielospecjalistyczna interwencja edukacyjno-zdrowotna 
u dzieci i młodzieży z wykrytymi problemami zdrowotnymi

n  kompleksowa edukacja środowiska szkolnego i rodziców 
w zakresie dbałości o prawidłową masę ciała dziecka

n  szkolenia pracowników stołówek szkolnych w zakresie 
przygotowania zdrowych posiłków

n edukację uczniów II klas SP w zakresie zdrowego odżywiania
n  szkolenia nauczycieli z zakresu problemu cukrzycy u dzieci 

i tworzenia szkolnych polityk zdrowotnych (wg HEPS)
n  bezpłatna aplikacja mobilna do śledzenia aktualnego 

jadłospisu i składu posiłków w danej szkole czy przedszkolu

Szkolne projekty profilaktyczne – 
konkursy dla szkół

n  wsparcie działalności 
klubów i świetlic

n socjoterapia
n  rozwoju umiejętności 

wychowawczych 
rodziców i opiekunów 

Wsparcie społeczne i profilaktyka chorób
Programy profilaktyczne w szkołach

Obszary działań rozwojowych



współpraca z rodzicami

Obszary działań rozwojowych



Współpraca z rodzicami
Obszary działań rozwojowych

cykliczne spotkania pod 
hasłem Szkoła i Przedszkole 
Współpracy, Rad Rodziców

i Rad Szkół w bieżących sprawach 
związanych z edukacją.

(W roku 2018 zaplanowano
4 spotkania. Odbyły się już 3

w miesiącach: styczeń
marzec, maj.)

kampanie 
informacyjne dla rodziców 

(m.in. poradnik po edukacji, 
dni otwarte szkół, 

tydzień zawodowca, 
rekrutacja do przedszkoli 

i szkół, akcja lato 
i akcja zima) 

program wolontariatu
dla rodziców – stworzenie 
systemowych rozwiązań 

proceduralnych umożliwiających 
rodzicom podejmowanie 
działań wolontariackich 

na rzecz szkoły 

unifikacja stron 
www

z ogólnomiejskim
modułem informacyjnym

zintegrowanym z Gdańską
Platformą Edukacyjną,

umożliwiający automatyczne
dotarcie z informacja na strony 

www placówek oraz
umożliwiający centralne

zarządzanie bazą tych 
placówek. 

nowe 
funkcjonalności GPE po 

okresie migracji 
i stabilizacji nowej GPE od X 2018 r. 

będą projektowane nowe rozwojowe 
funkcjonalności w zakresie danych

o placówkach i w zakresie analitycznym 
tych danych, co ułatwi dostęp 

do informacji dla rodziców. Zakres 
funkcjonalności rozwojowych był 

konsultowany z wszystkimi 
użytkownikami GPE 



Obszary działań rozwojowych

współpraca z kadrą 
i wsparcie liderów



Współpraca z nauczycielami
oraz wsparcie liderów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i dyrektorów – 
wsparcie liderów edukacji

CEN

Wydział
Rozwoju

Społecznego

Kreatywna
Pedagogika

Kuratorium
Oświaty

Szkolny
fundusz

w dyspozycji
dyrektora
placówki

Starter

Ścisła współpraca z Miastem Gdańsk
w zakresie organizowanych szkoleń i studiów,

w tym z zakresu zarządzania oświatą
oraz koordynacja działań z obszaru

doradztwa zawodowego

Podział środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 
koordynowanie prac komisji ws. środków na dokształcanie kadry 

kierowniczej placówek oświatowych, organizacja cyklicznych 
spotkań plenarnych (w tym wyjazdowych) dla dyrektorów 

jednostek oświatowych oraz spotkań tzw. dzielnicowych 
skupiających placówki z danej części Miasta; 

wsparcie szkoleniowe w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, 
w tym prawne i dot. ochrony danych osobowych.

Unikatowa w skali kraju oferta samokształceniowa 
tworzona przez gdańskich nauczycieli;
w roku 2018/2019 startuje już V edycja programu;
szczegóły na stronie
www.gdansk.pl/kreatywna_pedagogika

Jego rozdysponowanie leży w kompetencjach
dyrektorów jednostek oświatowych; środki wydatkowane 
są zgodnie z opracowanym wraz z Radą Pedagogiczną 
danej jednostki planem Wewnątrzszkolnego Doskonale-
nia Nauczycieli. Plan ten musi się opierać na 
zdiagnozowanych potrzebach danego przedszkola 
lub szkoły i wynikać wprost z kilkuletnich prognoz opartych 
na planie funkcjonowania i rozwoju danej placówki.

Oferta szkoleniowa organu
nadzorującego placówki oświatowe

dostępna na stronie kuratorium.gda.pl

Program rozwijania kompetencji przedsiębiorczości 
dedykowany dyrektorom-liderom przedszkoli, 

szkół podstawowych i średnich poszerzony 
od tego roku o dodatkowe kursy i szkolenia 

z zakresu tutoringu oraz umiejętności managerskich. 



n rozbudowa funkcji komunikacyjnych GPE od 1 stycznia 2019 r. (w toku)

n  ujednolicenie identyfikacji wizualnej placówek edukacyjnych – 1 września 2018 r.

n  ujednolicenie adresów www i e-mail – płynnie, ewolucyjnie do 1 września 2018 r.

n  utworzenie grupy roboczo-konsultacyjnej 
Dyrektorów na portalu Facebook (zrealizowane)

n  zakup służbowych telefonów komórkowych 
dla Dyrektorów placówek oświatowych (zrealizowane)

n  newsletter informacyjny dla Dyrektorów (1 października 2018 r.) 
(w toku)

n  miesięcznik „Herold” dostępny w placówkach (zrealizowane)

n  przedstawiciel WRS obecny na wybranym 
spotkaniu dzielnicowym Dyrektorów placówek (do realizacji)

Komunikacja i informacja
Obszary działań rozwojowych



Komunikacja i informacja
Obszary działań rozwojowych

Przewodnik
do przekazania
rodzicom dzieci

w klasach
I, IV i VII#EduStandardGDN

szkoła otwarta
bogata oferta dodatkowa
kreatywna kadra
wsparcie dla uczniów i rodziców
nowoczesna infrastruktura

Zapytaj
o przewodnik
po gdańskiej
edukacji
w szkole
Twojego
dziecka

www.gdansk.pl/edukacja
www.facebook.com.pl/dlaGdanszczan



www.gdansk.pl/edukacja
www.facebook.com/zGdanska 

Dziękujemy
za poświęconą 

uwagę.


