Trzaskowski daje 100 zł na ucznia. Ursynów dostanie coś
ekstra
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Rusza pilotażowy program zajęć dodatkowych dla uczniów, finansowany przez miasto.
Programem już w marcu zostanie objętych 10 tys. uczniów z czterech dzielnic, w tym z
Ursynowa.
Start programu finansowania dodatkowych zajęć ogłosił dziś prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w
ramach projektu "Warszawa dla uczniów".
- Warszawa jest dla uczniów. Dlatego w tym roku przeznaczyliśmy rekordową kwotę na edukację –
4,9 mld zł. Dzięki finansowaniu wyjść pozaszkolnych wyrównujemy szanse młodych ludzi. W czasach
„deformy” oświaty naszym priorytetem jest zachowanie jakości w warszawskich szkołach, stąd
podwyżki dla nauczycieli, indywidualne doradztwo dla uczniów oraz przygotowanie miejsc dla
podwójnego rocznika - mówił Trzaskowski podczas prezentacji programu „Warszawa dla uczniów”.
Projekt obejmuje 9 punktów, m.in. przyspieszenie budowy szkół w stolicy, lepsze przygotowanie
szkół na przyjęcie dwóch roczników, dłużej działające świetlice szkolne, projekty dla młodzieży
wspierające aktywność społeczną i obywatelską, więcej psychologów i pedagogów w szkołach
oraz podwyżki dla nauczycieli (od 7 marca z wyrównaniem od początku roku).
Jedną z najciekawszych nowości jest wprowadzenie bonów dla uczniów na wyjścia do instytucji
kultury, nauki czy sportu w wysokości 100 złotych na ucznia.

- Już w marcu dyrektorzy warszawskich szkół dostaną z budżetu miasta dodatkową pulę pieniędzy –
15 mln zł - na finansowanie udziału uczniów w wydarzeniach kulturalnych, naukowych, sportowych,
odbywających się poza szkołą, w tym na zakup biletów do instytucji nauki, kultury, sportu, kin,
teatrów, muzeów, galerii. Na wyjścia do takich miejsc jak Centrum Nauki Kopernik, ZOO
czy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej - informuje stołeczny ratusz.
Pieniądze będą dzielone na klasy - na każdego ucznia będzie przypadało 100 złotych na rok. Gdy
ósmoklasista kończy w czerwcu szkołę podstawową pieniądze „pójdą" za nim do jego nowej szkoły –
liceum, technikum czy branżowej szkoły I stopnia.
- Chcemy wyrównać szanse - nie każdego rodzica stać na bilet do kina, teatru czy ośrodka sportu przekonywał Rafał Trzaskowski.
Pilotażowy program zajęć dodatkowych
Ale to niejedyna nowość dla uczniów w Warszawie. Także w marcu rusza pilotażowy projekt
finansowania zajęć pozalekcyjnych dla szkół podstawowych. Dyrektorzy 18 wybranych szkół w
czterech dzielnicach (Ursynów, Praga-Południe, Wesoła, Wola) otrzymają specjalną pulę pieniędzy –
4 mln zł, z której będą finansowane dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia językowe, sportowe,
muzyczne. Zajęcia będą realizowane w grupach co najmniej 8-osobowych, na podstawie projektów
zgłaszanych przez nauczycieli, w porozumieniu z rodzicami.
- Pilotaż będzie trwał kilka miesięcy i posłuży wypracowaniu najlepszego sposobu finansowania zajęć
pozalekcyjnych przez Warszawę. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych
wszystkich uczniów oraz ułatwienie życia rodzicom, którzy nie będą musieli wozić dzieci na zajęcia
poza szkołą. Pilotażem objęliśmy ponad 10 tys. uczniów - mówił prezydent Trzaskowski.
Na Ursynowie z pilotażu skorzysta blisko 2 tys. dzieci z podstawówek: nr 81 przy Puszczyka, 319
przy ZWM, 100 przy Tanecznej oraz 323 przy Hirszfelda.
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