
 
 

Sprawozdanie z działalności  
Komisji Dialogu Obywatelskiego 

 ds. Nowoczesnej Edukacji za rok 2013 
 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji została powołana przy 
Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Zarządzeniem Prezydenta Miasta - Nr 4001/VI/13 
 z dnia 9 kwietnia 2013 r.   

Powstanie Komisji było poprzedzone spotkaniem roboczym organizacji 
zainteresowanych działaniem w obszarze edukacji. Wsparcia merytorycznego i technicznego 
podczas spotkania udzieliła nam Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego 
Traktowania – pani Bogumiła Stawicka.  
 
Organizacjami inicjującymi powstanie Komisji były: 
 

1. Fundacja Rozwoju HELISA 

2. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK 

3. Fundacja Rokoko 

4. Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl 

5. Fundacja Wie Wiórka 

W trakcie dalszego  funkcjonowania Komisji dołączyły do niej nowe organizacje: 
Fundacja FUTHARK oraz Stowarzyszenie Odtwórców Rzemiosł i Obyczajów Dawnych "Strzecha", 

natomiast w związku z brakiem uczestnictwa w spotkaniach wykreślono z KDO Fundację 
Wiewiórka. Na dzieo 31.12.2013 roku w skład Komisji wchodziło zatem 7 organizacji. 
 

Przedstawicielami Wydziału Edukacji UMŁ wchodzącymi w skład Komisji są od początku jej 

istnienia niezmiennie : 

1. Hanna Belke-Markiewicz 

2. Dorota Wasiak 

3. Jarosław Stępieo 

Podczas zebrania Komisji z dn. 16.04.2013 dokonano wyboru Przewodniczącej i Sekretarza 

Komisji – Przewodniczącą została Ewa Kramek, Sekretarzem Julian Czurko. 

Na zebrania KDO, poza stałym gronem reprezentantów z ramienia urzędu i organizacji 

pozarządowych,  zostali także zaproszeni dyrektorzy placówek  oświatowych:   

 Dariusz Jędrasiak (II LO) 

 Anna Tomaszewska ( SOSW nr 6) 

 Barbara Narkiewicz ( SP nr 170) 

 Małgorzata Olejnik (Gimnazjum nr 37) 

 Adam Kocher (Pałac Młodzieży im. J. Tuwima) 

oraz Anna Werbioska-Nowak – kierownik Oddziału Koordynacji z Wydziału Edukacji UMŁ. 



Poza powyżej wymienionymi, w spotkaniach brały też udział inne zainteresowane osoby spoza 

grona stałych reprezentantów, zarówno należące do organizacji członkowskich jak i do innych 

potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do KDO. 

W roku 2013 r. odbyło się siedem spotkao KDO ds. Nowoczesnej Edukacji. Terminy spotkao 

poniżej, natomiast z każdego ze spotkao sporządzono protokół, wszystkie protokoły dostępne są na 

stronie http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/ w zakładce dotyczącej działania KDO. 
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Szczegółowe zasady funkcjonowania  Komisji są zgodne z Regulaminem jej działania, 
który znajduje się także na stronie http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/ oraz  
z Zarządzeniem 4129/VI/2013 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2013r. w sprawie 
wprowadzenia „Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu 
obywatelskiego w Mieście Łodzi. 

Podczas pierwszego oficjalnego spotkania KDO obecny był pan Łukasz Prykowski – 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który 
udzielił zebranym podstawowych informacji nt. funkcjonowania i uprawnieo Komisji.  

 
Prace Komisji w 2013r. polegały m.in.  na wdrożeniu przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w specyfikę funkcjonowania Wydziału Edukacji oraz w procedury związane 
ze współpracą ngo z Miastem. Urzędnicy wchodzący w skład Komisji na prośbę pozostałych 
członków, sukcesywnie udzielali informacji na tematy budzące zainteresowanie min.:  

 
 sposoby zlecania  zadao publicznych przez Wydział Edukacji organizacjom 

pozarządowych na drodze konkursów, małych grantów, zakupu usług, wpisania działao 
NGO do budżetu miasta, inicjatywy lokalnej, działao związanych z budżetem partycypacyjnym 
oraz współpracy poprzez szkoły; 

 założenia oraz działania przewidywane w ramach wdrażania projektów systemowych; 

 procedura opiniowania dokumentów urzędowych przez KDO; 

 szczegóły budżetu obywatelskiego; 

 Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+; 

 harmonogram pracy placówek edukacyjnych  i sposoby  finansowania działao w nich 
podejmowanych; 

 funkcjonowanie sieci szkół i różnice w działaniu placówek publicznych i niepublicznych; 

 projekt Rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej. 
 

Podczas obrad Komisji  na przestrzeni roku 2013 pojawiły się też dyskusje na temat: 

 stworzenia regulaminu funkcjonowania Komisji i planu jej pracy na 2013; 

 sformułowania definicji nowoczesnej edukacji i proponowanych sposób jej wdrażania  
w łódzkich szkołach; 

 działao na polu edukacji  skierowanych do rodziców; 

 realizacji  konferencji zorganizowanej przez Wydział Edukacji i członków organizacji 
należących do KDO nt. nowoczesności w edukacji; 

 akcji, które mogłyby  podjąd wspólnie organizacje członkowskie KDO w łódzkich szkołach 
(min. wzorowanych na „You matter” Angeli Maiers); 

 diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów i  nauczycieli  oraz sposobu jej wykonania przy 
udziale KDO; 

http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/


 udziału szkół w projektach edukacyjnych  i zakresie projektów oraz ich dostosowaniu do 
realnych potrzeb uczniów i procedur szkolnych; 

 formy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli; 

 tworzenia projektów partnerskich i szukania możliwości ich  finansowania; 

 organizacji warsztatów dla ngo, pracowników urzędu i dyrektorów szkół, mających na celu 
wypracowanie modelu nowoczesnej szkoły i podjęcia działao wykonawczych w tej kwestii; 

 promocji KDO. 
 

Przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Komisji podjęli działania mające na 
celu rozpowszechnianie informacji na temat działania KDO w placówkach oświatowych. 
Fundacja Rozwoju Helisa podczas cyklicznych wizyt w szkołach informowała dyrektorów jak  
i nauczycieli o istnieniu Komisji i zakresie jej funkcjonowania zostawiając pisemną informację 
(odwiedzono ok. 40 szkół). Przedstawicielki Helisy podczas zajęd warsztatowych z zakresu 
wiedzy o społeczeostwie,  przekazywały młodzieży  gimnazjalnej informacje nt. trzeciego 
sektora w tym nt.  KDO.  

Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl podczas organizowanej przez  nie konferencji nt. empatii 
„Żyrafy w Łodzi” uwzględniły w programie wystąpienie przewodniczącej KDO, co stworzyło 
możliwośd poinformowania uczestników konferencji o specyfice działao Komisji i możliwości 
dołączenia do niej. 

Pozostałe organizacje podczas różnego rodzaju spotkao środowisk pozarządowych, także  
wspominały o KDO, zachęcały do przystąpienia do niej, dzięki czemu grono powiększyło się 
do 7 organizacji, a wniosek ósmej chętnej (Fundacja Wspierania Aktywności i Kultury INDYGO) 
jest w trakcie obiegu dokumentów. 

26 sierpnia 2013r. przedstawicielki Komisji wzięły udział w naradzie z dyrektorami szkół  
i placówek  prowadzonych przez Miasto Łódź. Spotkania tego typu odbywają się corocznie 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podczas spotkania obecni dyrektorzy mieli okazję 
dowiedzied się podstawowych informacji nt. KDO ds. Nowoczesnej Edukacji. 

W roku 2013 Komisja została poproszona o zaopiniowanie Uchwał Rady Miejskiej  
w sprawie: 

 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, 

 ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów, 

 określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych  
i specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez 
Miasto Łódź. 
 

Do powyższych uchwał Komisja odniosła się w formie pisemnej.  

 
Sprawozdanie sporządziła: Przewodnicząca  KDO ds. Nowoczesnej Edukacji  
 
 

 
 
 
Łódź, dn. 30 stycznia 2014 r. 
 


