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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROGRAM ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ 
JAKOŚCI EDUKACJI I PRZECIWDZIAŁANIA SZERZĄCEMU SIĘ ZJAWISKU 

POWSTAWANIA ZALEGŁOŚCI W NAUCE  
  

Pełne finansowanie w ramach programu Foundation Aid na rekordowo wysokim 
poziomie wsparcia finansowego, z jednoczesnymi inwestycjami skierowanymi do 

studentów w stopniu większym, niż na terenie jakiegokolwiek innego stanu  
  

Rozszerzenie dostępności programu całodziennych przedszkoli publicznych dla 
dodatkowych 17 500 4-latków  

  
Stworzenie ogólnostanowych programów skutecznych korepetycji w celu 

przeciwdziałania szerzącemu się zjawisku powstawania zaległości w nauce  
  

Umożliwienie uczniom szkół średnich zdobycia punktów uniwersyteckich, aby 
zmniejszyć zadłużenie podczas studiów i przygotować się do kariery  

  
  

W ramach swoich postulatów w orędziu stanowym na rok 2023 gubernator Kathy 
Hochul ogłosiła dzisiaj kompleksowy program, którego celem jest zapewnienie każdemu 
dziecku w stanie Nowy Jork narzędzi do osiągnięcia sukcesu dzięki wysokiej jakości 
edukacji. Po raz pierwszy od początku istnienia programu, gubernator Hochul w pełni 
finansuje program Foundation Aid dla wszystkich okręgów szkolnych w całym stanie, co 
jest bezprecedensowym osiągnięciem. Program Foundation Aid bierze pod uwagę 
unikalne potrzeby okręgów przy przydzielaniu funduszy, aby zaradzić nierównościom i 
zapewnić szkołom w potrzebie fundusze, na które zasługują. Dodatkowo, administracja 
inwestuje 125 mln USD w rozszerzenie wysokiej jakości, całodziennych przedszkoli i 
przeznacza 250 mln USD na ustanowienie programów korepetycji w całym stanie, aby 
przeciwdziałać zjawisku powstawania zaległości w nauce w czasie pandemii. 
Gubernator Hochul ogłosiła również, że uczniowie szkół średnich będą mogli zdobywać 
punkty uniwersyteckie, aby od razu dobrze zacząć edukację na uczelni, zmniejszyć 
zadłużenie studenckie i przygotować się do kariery zawodowej.   
  
„Wszyscy uczniowie w stanie Nowy Jork zasługują na dostęp do wysokiej jakości 
edukacji, od przedszkola po ukończenie studiów”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Dokonując historycznych inwestycji w szkoły publiczne, rozszerzając powszechne 
programy przedszkolne i tworząc programy korepetycji, a także rozszerzając możliwość 



uzyskiwania punktów uniwersyteckich już w szkole średniej, wytyczamy osobom 
uczącym się drogę do budowania jaśniejszej przyszłości dla siebie i dla stanu Nowy 
Jork”.   
  
Ten zbiór polityk i programów edukacyjnych pomoże stanowi Nowy Jork nadrobić 
zaległości, które powstały w czasie pandemii i sprawić, by uczniowie wrócili na drogę ku 
lepszej przyszłości.   
  
Historyczne nowe inwestycje w edukację publiczną  
Gubernator Hochul wypełnia swoje zobowiązanie do pełnego finansowania, będącego 
podstawową formą pomocy dla szkolnictwa, programu Foundation Aid, który przydziela 
fundusze stanowe okręgom szkolnym w oparciu o potrzeby, poziom zamożności 
społeczności i regionalne różnice w zakresie kosztów. Gubernator dokłada dodatkowe 
2,7 mld USD, co stanowi wzrost o 13 procent, do łącznej kwoty pomocy wynoszącej 
ponad 24 mld USD, skupiając się na studentach o największych potrzebach. System 
edukacji w stanie Nowy Jork zapewni najwyższy poziom finansowania na jednego 
ucznia spośród wszystkich stanów w kraju. Ten rekordowo wysoki poziom wsparcia 
finansowego dla szkół publicznych w stanie Nowy Jork będzie przynosi owoce przez 
kolejne pokolenia, poszerzając dostęp do możliwości i umożliwiając stanowi Nowy Jork 
zbudowanie systemu edukacji na miarę przyszłości.  
  
Inwestycja w całodzienne przedszkola  
Gubernator Hochul podwaja inwestycje stanowe we wczesną edukację dzieci, aby 
przybliżyć stan Nowy Jork do prawdziwie powszechnego przedszkola. W tym roku 
gubernator przeznaczy kolejne 125 mln USD na rozszerzenie wysokiej jakości, 
całodziennych przedszkoli, z których skorzysta około 17 500 dodatkowych dzieci w 
wieku 4 lat i ich rodziny, a także co zapewni, że stanowe roczne inwestycje w wysokiej 
jakości przedszkola będzie kształtowało się na poziomie 1,2 mld USD. Dzięki temu 
finansowaniu stan będzie w 95 procentach zabezpieczał powszechne potrzeby 
przedszkolne dla dzieci w wieku 4 lat.  
  
Stworzenie ogólnostanowych programów skutecznych korepetycji w celu 
przeciwdziałania szerzącemu się zjawisku powstawania zaległości w nauce  
Gubernator Hochul jest zdeterminowana, aby z powrotem postawić naszych uczniów na 
właściwej ścieżce, aby nadrobić zaległości, które powstały w czasie pandemii. W 
ramach rekordowo wysokiego dofinansowania, administracja stanu zainwestuje 250 mln 
USD na stworzenie skutecznych programów korepetycji w okręgach w całym stanie. 
Programy będą tworzone przez okręgi szkolne, we własnym zakresie lub we 
współpracy z zewnętrznymi dostawcami, i skupią się na pomocy uczniom w czytaniu i 
matematyce w klasach 3-8.  
  
Wpływ pandemii na naukę uczniów był szczególnie dotkliwy w stanie Nowy Jork. 
Według Krajowej Oceny Postępów w Nauce (National Assessment of Educational 
Progress, NAEP), odsetek uczniów czwartej klasy w stanie Nowy Jork osiągających 
wyniki na poziomie podstawowym lub wyższym spadł o 10 punktów procentowych w 



matematyce (z 76% do 66%) i o 8 punktów procentowych w czytaniu (z 66% do 58%), 
co stanowiło większy spadek niż średnia krajowa.   
  
„Program skutecznych korepetycji” (high-impact tutoring) jest jedną z interwencji, która 
okazała się bardzo skuteczna w pomaganiu uczniom w nadrobieniu zaległości i 
znaczącym zwiększeniu osiągnięć w nauce. Każdy objęty programem uczeń uzyska 
dodatkowy czas nauczania dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Efektywne 
programy obejmują wiele sesji w tygodniu, a ich efektem jest powstanie mocnej relacji 
między korepetytorami i uczniami. Metaanaliza badań wykazała, że korepetycje średnio 
zwiększają osiągnięcia o równowartość od 3 do 15 miesięcy dodatkowej regularnej 
nauki.   
  
Stworzenie programów umożliwiających uczniom szkół średnich zdobywanie 
punktów uniwersyteckich  
Gubernator Hochul zainwestuje dodatkowe 20 mln USD, aby wesprzeć tworzenie 
nowych programów uniwersyteckich w szkołach średnich i programów P-TECH, które 
pozwolą uczniom zdobywać punkty wymagane na uczelni już w trakcie edukacji w 
szkole średniej. Kursy na poziomie uniwersyteckim oferowane w szkołach średnich 
pozwalają uczniom na udane rozpoczęcie nauki w college'u, zmniejszenie długu 
studenckiego i przygotowanie do kariery. Aby zachęcić do rozwoju tych programów w 
całym stanie, nowe fundusze zostaną skierowane do okręgów szkolnych 
współpracujących z instytucjami szkolnictwa wyższego i partnerami przemysłowymi w 
celu informowania o konstrukcji ich programów. Mając na uwadze obecne i przyszłe 
miejsca pracy w branży technologicznej – w tym dziesiątki tysięcy miejsc pracy, które 
powstaną w regionie Central New York w wyniku realizacji projektu Micron – 
priorytetowo traktowane będą programy skupiające się na informatyce oraz ścieżkach 
rozwoju kompetencji w zakresie inżynierii komputerowej i oprogramowania, a także 
programy służące uczniom w okręgach szkolnych o wysokim zapotrzebowaniu.  
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