
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy 

szczecińskich szkół i placówek oświatowych 

Komisja konkursowa powołana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

zdecydowała o przyznaniu Szczecinowi certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji”. Szczecin 

uzyskał status laureata I edycji konkursu i programu certyfikacji gmin oraz powiatów Rzeczypospolitej 

Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Ogłoszenie wyników odbyło się 29 listopada br., podczas 

uroczystej gali finałowej konkursu w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

O przyznaniu certyfikatu zadecydowało jury złożone z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, 

którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji. Komisji konkursowej przewodniczył 

prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wykładowca 

Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Przyznając certyfikat uznano że Miasto Szczecin wyróżnia się na tle innych samorządów pod względem 

inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju, jest miejscem,  w którym warto się kształcić 

i inwestować we własny rozwój intelektualny.  

Szczecin otrzymał również nagrodę dodatkową, wyróżnienie „Primus", przyznawane samorządom 

uhonorowanym najwyższą liczbą punktów konkursowych. Nasze miasto zdobyło maksymalną liczbę 

punktów: 150 punktów (na 150 możliwych do uzyskania). 

Zdjęcie z uroczystej gali: 

 
 

W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego tytułu Komisja wskazała  na wprowadzone rozwiązania 

systemowe oraz przyjętą strategię rozwoju szczecińskiej oświaty, m. in. na: 

 aktywną i efektywną politykę w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój 

edukacji, 

 szeroką ofertę w zakresie kształcenia dorosłych i kształcenia zawodowego,  

 autorski, oceniony bardzo wysoko „Szczeciński Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych 

Dzieci i Młodzieży”, 

 własne programy inwestycyjne: Program Modernizacji Boisk Szkolnych „Szczecińskie Sportowe 

Magnolie” oraz Program Budowy i Modernizacji Osiedlowych i Dzielnicowych Centrów Sportu.  

Komisja podkreśliła także dbałość o prestiż i markę placówek oświatowych w  Szczecinie oraz 

podejmowanie skutecznych działań w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się i rozwiania jej 

edukacyjnych i naukowych pasji. Miasto Szczecin zostało uznane za jednostkę terytorialną, która dba 

o rozwój gospodarki opartej na wiedzy o przez to wzmacnia swoją atrakcyjność inwestycyjną. 

  



Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

to jest sukces Szczecina, sukces całego środowiska oświatowego naszego Miasta. Dziękuję Państwu 

Dyrektorom, Nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację naszych wspólnych 

celów za dotychczas podejmowane działania, których efektem jest otrzymanie certyfikatu. Po raz 

kolejny udowodniliście Państwo swoje wysokie kompetencje zawodowe, dzięki którym możemy dzisiaj 

mówić o marce szczecińskiej oświaty, którą tworzy bogata oferta edukacyjna.  

Wspierając uczniów w samodzielnym myśleniu i działaniu przygotowujemy ich do funkcjonowania 

w nowej rzeczywistości, przyczyniając się do odkrywania, wspierania i promocji ich pasji oraz 

zainteresowań.  

Wierzę, że inwestowanie w wiedzę to świadectwo nowoczesnego myślenia i troski o wspólne dobro, 

dlatego liczę na Państwa dalsze wsparcie działań podejmowanych na rzecz podnoszenia jakości 

szczecińskiej edukacji. 

 

 

Z poważaniem 

Elżbieta Masojć 

 


