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W odpowiedzi na Pana interpelację nr 12 VI kadencji RMZ pragnę 

poinformować , że z danych GUS wynika , że nasz region ( woj. łódzkiego) znalazł się na 
samym dnie niżu demograficznego. W województwie łódzkim dzieci urodzonych w 2003 r. 
jest o 400 mniej niż urodzonych w 2004 r. Obecnie szkołę podstawową "łza czyn a w 
województwie rocznik liczący 21 tys. dzieci. W następnych latach prognozy przewidują 
poprawę sytuacji - w 2015 r. do klas pierwszych trafi 26 tys. dzieci. Pomimo niżu 
demograficznego tak w kraju , jak i w województwie nie dał on o sobie znać w sposób 
radykalny w placówkach podległych miastu. W miejskich przedszkolach zapełnione zostały 
wszystkie dostępne miejsca (1540 ) , a 96 dzieci nie zostało przyjętych z powodu braku 
miejsc. W szkołach podstawowych nie zaobserwowano na terenie miasta niżu 
demograficznego. Naukę rozpoczyna 460 dzieci w roczniku 2003 oraz 477 dzieci w roczniku 
2004. Prognozy na lata następne są zadawalające. W mieście Zgierz przedstawiają się one 
następująco: w roczniku 2005 - 489 dzieci; w roczniku 2006 - 505 dzieci; w roczniku 2007 -
528 dzieci; w roczniku 2008 - 538 dzieci; w roczniku 2009 - 591 dzieci. Jak widać z 
przedstawionych danych w naszym mieście daje się zauważyć tendencję wzrostową. 
Podobnie przedstawia się sytuacja w zgierskich gimnazjach. W roczniku 1998 - 475 dzieci , 
natomiast w roczniku 1999 - 469 dzieci. Dlatego też tendencja spadkowa jest minimalna , 
która nie będzie skutkowała zmniejszeniem liczby oddziałów. 

W kwestii „ucieczek" uczniów do szkół ponadpodstawowych również nie daje się 
zaobserwować radykalnej „emigracji" gimnazjalistów. Zgierskie gimnazja od kilku lat mają 
taką samą liczbę klas I . Zarówno w gimnazjach Jaki w Liceum Samorządowym ,podległym 
miastu, nabór do klas pierwszych jest większy niż możliwości przyjęcia młodzieży przez 
wymienione placówki. I tak w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu nie zostanie przyjętych ponad 20 
uczniów; w SLO również liczna grupa chętnych nie zostanie przyjęta. Obie wymienione szkoły 
mogłyby utworzyć dodatkowe klasy w wyniku zgłoszenia dużej liczby chętnych. Niestety jest 
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to niemożliwe ze względu na warunki lokalowe obydwu placówek. Nie jest również prawdą iż 
najlepsi uczniowie opuszczają Zgierz rozpoczynając naukę w łódzkich gimnazjach i liceach. 

Jak wskazują wyniki naboru do Gimnazjum nr 1 w Zgierzu od lat na 180 przyjmowanych 
uczniów około 1/3 tej liczby to uczniowie ze świadectwami z wyróżnieniem. Uwzględniając 
rozkład normalny tzw. krzywą Gauss'a wskazywałby on na dużo mniejszy odsetek uczniów z 
ocenami bardzo dobrymi i celującymi niż faktycznie zgłasza się do Gimnazjum nr 1. 

Wyraźnie świadczy to o tym , że wśród zgierskich gimnazjalistów jest stosunkowo bardzo duży 
odsetek uczniów najlepszych, a co za tym idzie prowadzi to do wyników takich jak posiadanie 
wielu laureatów i finalistów konkursów i olimpiad tak na szczeblu miejskim, wojewódzkim i 
krajowym. Sytuacja ta nierozerwalnie związana jest z dobrą pracą nauczycieli. Dlatego też 
nauczyciele posiadający mierzalne osiągnięcia dydaktyczne nagradzani są przez dyrektorów 
swoich placówek chociażby poprzez przyznawanie im dodatków motywacyjnych, 
występowanie o nagrody dyrektora czy też Prezydenta Miasta Zgierza. 

W zakresie pomiaru i monitorowania edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pragnę stwierdzić, 
że metoda EWD nie dostarcza miary jakości edukacji. EWD jest miarą efektywności 
nauczania danej szkoły w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi i opisuje wkład 
szkoły w końcowy wynik egzaminu. Metody EWD to metody statystyczne dokonywane przez 
specjalistyczne zespoły działające przy OKE. 

Pragnę poinformować , że Naczelnik Wydziału Oświaty systematycznie zapoznaje się z 
wynikami EWD , monitoruje je konsultując przy tym wyniki z dyrektorami poszczególnych 
placówek. Wskazuje również dyrektorom zastosowania metody EWD do doskonalenia 
nauczania jako instrumentu ewaluacji wewnątrzszkolnej, rozliczania i wspierania rozwoju 
szkół oraz dostarczania informacji dla rodziców i uczniów przydatnych przy wyborze szkoły. 

W kwestii monitorowania losów stypendystów UMZ informuję iż rola ta spoczywa na 
dyrektorach placówek oświatowych i nie wchodzi w zakres działań tak Wydziału Oświaty jak i 
samego naczelnika. 
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