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ZARZĄDZENIE NR 297/2019
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy
WARS i SAWA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 2
uchwały nr LXIII/1751/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”
zarządza się, co następuje:
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (zwany dalej
Certyfikatem) stanowi część projektu WARS i SAWA, wchodzącego w skład lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn.: „Warszawski System
Wspierania Uzdolnionych” 1).
2. Certyfikat potwierdza spełnianie przez szkołę kryteriów szkoły wspierającej
uzdolnionych uczniów, zgodnych z koncepcją systemowego wspierania uzdolnionych.
3. Prezydent m.st. Warszawy przyznaje Certyfikat na podstawie opinii Zespołu
ds. oceny wniosków szkół ubiegających się o Certyfikat (zwanego dalej Zespołem
Certyfikatu).
4. Certyfikat może uzyskać szkoła, która przystąpi do procedury certyfikacyjnej
prowadzonej przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (zwane dalej Biurem Edukacji).
5. Do procedury certyfikacyjnej mogą się zgłaszać warszawskie publiczne
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży następujących typów:
1) szkoły podstawowe;
2) szkoły ponadpodstawowe.
6. Rejestr Certyfikatów prowadzi Biuro Edukacji.
7. Szkoły, które posiadają aktualny Certyfikat, tworzą warszawską sieć szkół
wspierających uzdolnionych.
8. Szkoła należąca do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych realizuje
szkolny program wspierania uzdolnionych (którego obowiązująca treść dostępna jest
w siedzibie danej szkoły) i prowadzi jego systematyczną ewaluację wewnętrzną.
9. W wyniku ewaluacji wewnętrznej, o której mowa w ust. 8, lub na wniosek
przedstawiciela społeczności szkolnej, może nastąpić aktualizacja szkolnego programu
wspierania uzdolnionych. Aktualizacja ta dokonywana jest z udziałem rady rodziców.
10. Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych otrzymuje dodatkowe
wsparcie m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w tematycznie dedykowanej ofercie działań
miejskich.
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§ 2. Zasady certyfikacji.
1. Certyfikacja jest formą oceny szkoły w obszarze wspierania uzdolnionych.
Poddanie się certyfikacji jest dobrowolne i następuje na wniosek zainteresowanej szkoły.
2. Certyfikat jest okresowy - przyznawany na 4 lata.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, istnieje możliwość przedłużenia
Certyfikatu na czas nieokreślony.
4. Prezydent m.st. Warszawy może, na wniosek Dyrektora Biura Edukacji, przyznać
poza procedurą certyfikacyjną Certyfikat Honorowy Prezydenta m.st. Warszawy WARS
i SAWA.
§ 3. Procedura certyfikacyjna.
1. Szkoła zainteresowana uzyskaniem Certyfikatu i tym samym przystąpieniem
do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych zgłasza się do procedury
certyfikacyjnej na początku nowego roku szkolnego, w terminie określonym corocznie
przez Biuro Edukacji.
2. Procedura certyfikacyjna obejmuje następujące etapy:
1) zgłoszenie szkoły (w wersji elektronicznej i papierowej) – wypełniane (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia) w systemie ankietowym Biura Edukacji.
Zainteresowana szkoła niepubliczna wypełnia zgłoszenie po utworzeniu dla niej
konta w systemie przez Biuro Edukacji i przyznaniu danych dostępowych;
2) wyłonienie w danej szkole uczestniczącej w procedurze certyfikacyjnej szkolnego
zespołu wspierania uzdolnionych, odpowiedzialnego za stworzenie i realizację
szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
3) możliwość udziału przedstawicieli szkoły w cyklu szkoleń opracowanych
i prowadzonych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (zwanej dalej WCIES),
przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
4) złożenie w wersji elektronicznej i papierowej pełnej dokumentacji, tj. wniosku
(wypełnianego w systemie ankietowym Biura Edukacji według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do zarządzenia) wraz ze szkolnym programem wspierania
uzdolnionych2);
5) analiza dokumentów oraz przygotowanie opinii merytorycznej w sprawie certyfikacji
przez Zespół Certyfikatu;
6) wystąpienie Dyrektora Biura Edukacji do Prezydenta m.st. Warszawy o przyznanie
szkole Certyfikatu;
7) rozstrzygnięcie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyznania szkole Certyfikatu;
8) uroczyste wręczenie Certyfikatów.
3. Szkoła, która zgłosiła się do procedury certyfikacyjnej, otrzymuje pisemne
potwierdzenie kandydowania do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych,
które może wykorzystywać do celów promocyjnych. Potwierdzenie to traci ważność w chwili
wystawienia pozytywnej lub negatywnej opinii w sprawie certyfikacji szkoły.
4. Procedura certyfikacyjna może być wstrzymana w przypadku:
1) gdy złożone dokumenty nie spełniają warunków formalnych – następuje odrzucenie
wniosku;
2) gdy koncepcja pracy szkoły zawarta w szkolnym programie wspierania
uzdolnionych jest niezgodna z założeniami Warszawskiego Systemu Wspierania
Uzdolnionych – zostaje wydana opinia negatywna;
3) odstąpienia szkoły od certyfikacji:
a) na wniosek dyrektora szkoły,
Materiały pomocnicze dotyczące budowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych dostępne są na
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b) automatycznie, jeśli szkoła w ciągu 12 miesięcy od odrzucenia wniosku nie złoży
dokumentów spełniających warunki formalne.
5. W przypadku odrzucenia wniosku lub wydania negatywnej opinii szkoła otrzymuje
wykaz zaleceń, po spełnieniu których może wystąpić o wznowienie procedury
certyfikacyjnej.
§ 4. Przedłużenie Certyfikatu.
1. Po zakończeniu czteroletniego okresu realizacji szkolnego programu wspierania
uzdolnionych, w terminie ustalanym corocznie przez Biuro Edukacji, szkoła zainteresowana
przedłużeniem Certyfikatu na czas nieokreślony składa w wersji elektronicznej i papierowej
wniosek (wypełniany w systemie ankietowym Biura Edukacji według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do zarządzenia).
2. Zespół Certyfikatu, na podstawie wyników ewaluacji szkolnego programu
wspierania uzdolnionych przedstawionych przez szkołę, może:
1) pozytywnie rozpatrzyć wniosek;
2) negatywnie rozpatrzyć wniosek;
3) zwrócić się do dyrektora szkoły o dodatkowe informacje dotyczące pracy szkoły
w obszarze wspierania uzdolnionych, w tym o przedstawienie raportu z ewaluacji
szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
3. Po analizie dokumentów oraz przygotowaniu opinii merytorycznej w sprawie
certyfikacji przez Zespół Certyfikatu, Dyrektor Biura Edukacji występuje do Prezydenta
m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia szkole ważności Certyfikatu na czas nieokreślony.
4. W przypadku negatywnej opinii szkoła może wystąpić, po roku od jej podjęcia,
o wszczęcie nowej procedury w sprawie przedłużenia Certyfikatu.
§ 5. Jednostka certyfikacyjna i jej zadania.
1. Dyrektor Biura Edukacji powołuje corocznie Zespół Certyfikatu, w skład którego
wchodzą:
1) Dyrektor WCIES - pełniący funkcję przewodniczącego Zespołu Certyfikatu;
2) pracownicy WCIES, wyznaczeni spośród nauczycieli konsultantów lub specjalistów
niebędących nauczycielami;
3) doradcy metodyczni m.st. Warszawy, w tym doradca w zakresie wspierania ucznia
zdolnego;
4) pracownicy oświaty samorządowej, w tym przedstawiciel Biura Edukacji pełniący
funkcję sekretarza Zespołu Certyfikatu.
2. W skład Zespołu Certyfikatu mogą zostać powołani również inni przedstawiciele
warszawskiego środowiska edukacyjnego: np. uczelni, organizacji pozarządowych, ekspertów
edukacyjnych, przedstawicieli szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek
edukacji pozaszkolnej.
3. Przewodniczący Zespołu Certyfikatu może organizować pracę Zespołu Certyfikatu
w podzespołach, które odpowiadać będą za poszczególne części certyfikacji (tj. przyznanie,
wznowienie lub przedłużenie certyfikatu).
4. Zadaniem Zespołu Certyfikatu jest:
1) analiza dokumentów szkół, ubiegających się o wszczęcie, wznowienie lub
przedłużenie certyfikacji;
2) przygotowywanie zbiorczej opinii merytorycznej w sprawie certyfikacji danej szkoły;
3) opracowywanie wykazu zaleceń, w przypadku wystawienia negatywnej opinii
w sprawie certyfikacji szkoły;
4) weryfikacja wniosków pod względem formalnymi oraz przekazanie do WCIES
dokumentacji szkół przeznaczonej do zaopiniowania (sekretarz).
5. Członkom Zespołu Certyfikatu, o których mowa w ust. 2, może przysługiwać
wynagrodzenie za udział w jego pracach.
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6. Zespół Certyfikatu pracuje zgodnie z regulaminem wewnętrznym, opracowanym
w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Edukacji.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Szczegółowe informacje dotyczące projektu WARS i SAWA (w tym np. rejestr
Certyfikatów, zakres oferty, terminy etapów certyfikacji w danym roku oraz inne aktualności)
publikowane są na:
1) stronie internetowej Biura Edukacji (www.edukacja.warszawa.pl);
2) stronie internetowej WCIES (www.wcies.edu.pl);
3) profilu projektu WARS i SAWA na facebooku: https://www.facebook.com/WARS-iSAWA-217708155334184/
2. Od rozstrzygnięcia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie certyfikacji
nie przysługuje odwołanie.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych procedurą, a także w razie
wątpliwości dotyczących jej interpretacji – głos rozstrzygający należy do Prezydenta
m.st. Warszawy.
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy.
5. Traci moc zarządzenie nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
22 września 2017 r. w sprawie procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta
m.st. Warszawy WARS i SAWA.
6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
m.st. Warszawy.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Rafał Trzaskowski
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