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Polityka edukacyjna na Pomorzu

POMORSKI SYSTEM JAKOŚCI 
EDUKACJI

Odpowiedzialność JST za jakość 
edukacji 

Dialog edukacyjny

Finansowanie oświaty 
(art. 34a uso)

Monitorowanie jakości 
(art. 5a ust. 4 uso)

Pomorska Rada 
Oświatowa

Forum Pomorskiej 
Edukacji

Zespoły robocze

ds. spójności edukacyjnej 
– dr hab. Anna Machnikowska

ds. kształcenia na potrzeby rynku pracy 
– Jarosław Filipczak

ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej 
– Edward Mazur

ds. edukacji prozdrowotnej 
– Dariusz Męczykowski

ds. rozwoju zawodowego nauczycieli 
– Krystyna Redlicka

KOMPLEKSOWE 
WSPARCIE SZKÓŁ

SZKOLNICTWO 
ZAWODOWE

ZDOLNI Z POMORZA

ds. edukacji morskiej 
– Aleksandra Bąkowska
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Przesłanki podpisania Pomorskiego Paktu na Rzecz Edukacji:

społeczne przekonanie o konieczności zapewnienia każdemu 
uczniowi pomorskiej szkoły optymalnych dla niego warunków 
rozwoju:

– troska o równość szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów województwa 

pomorskiego niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu zamożności i innych 

czynników decydujących o posiadanym przez nich kapitale społecznym

– realizacja podjętych w ramach Strategii 2020 i RPS Aktywni Pomorzanie 
działań w następujących obszarach:

1) Fundamenty edukacji rozumiane jako działania służące zapewnieniu 

wysokiej jakości kształcenia w zakresie edukacji ogólnej

2) Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe rozumiane jako działania służące 

zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia zawodowego odpowiadającego

potrzebom rynku pracy

3) Indywidualne ścieżki edukacji rozumiane jako działania wspierające 

indywidulane potrzeby rozwojowe uczniów, w tym potrzeby uczniów

szczególnie uzdolnionych

POMORSKI PAKT NA RZECZ EDUKACJI

1) Fundamenty edukacji:
obszary tematyczne:

� edukacja obywatelska i samorządność uczniowska

� edukacja morska

� spójność edukacyjna i rozwój dialogu edukacyjnego w regionie

� doskonalenie zawodowe nauczycieli

2) Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe:
obszary tematyczne:

� kształtowanie sieci szkół zawodowych odpowiadającej potrzebom rynku pracy

dla rozwoju regionu

� systemowa współpraca szkół z pracodawcami

� doradztwo edukacyjno-zawodowe

� kształcenie ustawiczne

� doskonalenie zawodowe nauczycieli zawodu i przedmiotów zawodowych

3) Indywidulane ścieżki edukacji:
obszary tematyczne:

� wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego – „Zdolni z Pomorza”

� systemowa współpraca szkół z uczelniami 
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Działania podejmowane w ramach Pomorskiego Paktu na Rzecz Edukacji w szczególny

sposób mają wspierać rozwijanie umiejetności uczniów definiowanych zgodnie

z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Umiejętność - zdolność do stosowania wiedzy 

i korzystania z doświadczenia w celu wykonywania 

zadań oraz rozwiązywania problemów

POMORSKI PAKT NA RZECZ EDUKACJI

umiejętności podstawowe:
• czytania i pisania

• językowe 

• matematyczne

• w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

umiejętności  przekrojowe:
• obywatelskie

• w zakresie myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów

• przywódcze

• zdolność adaptacji do nowych warunków

• w zakresie pracy zespołowej

• w zakresie przedsiębiorczości

• osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się

• cyfrowe

• w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

• związane z wielokulturowością

POMORSKI PAKT NA RZECZ EDUKACJI
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Interesariusze:

POMORSKI PAKT NA RZECZ EDUKACJI

gminy, 
powiaty, 

SWP
uczelnie

pracodawcy

NGO
związki 

zawodowe

samorządy 
zawodowe Rozwój 

ucznia 

Przestrzeń dialogu:

Pomorska Rada Oświatowa

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Pomorska Rada Przedsiębiorczości

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Pomorskie Regionalne Forum na Rzecz Edukacji

Forum Pomorskiej Edukacji
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Dziękuję za uwagę


