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Uczestnicy IX Seminarium Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie jako 

przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych,       

w tym organizację i finansowanie szkół i placówek oświatowych postulujemy o: 

 

1. Zwiększenie w budżecie państwa kwoty wydatków na oświatę w celu 

sfinansowania wieloletniego niedoboru wynikającego z różnicy pomiędzy 

kosztami realizacji ustawowych zadań bieżących w oświacie a częścią 

oświatowej subwencji ogólnej lub dokonanie zmian w prawie oświatowym 

umożliwiających zniwelowanie narastającego obciążenia finansowego 

samorządów. 

2. Zagwarantowanie środków finansowych na realizację nowych zadań w 

oświacie, w tym na przygotowanie przedszkolne dzieci sześcioletnich oraz 

przeprowadzenie reformy wprowadzenia dzieci sześcioletnich do szkół 

podstawowych.. 

3. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej nie tylko o wskaźnik wzrostu płac 

gwarantowanych dla nauczycieli ale również o wzrost wydatków na płace 

spowodowane awansem zawodowym nauczycieli. 

4. Wprowadzenie standardów edukacyjnych oświaty.  

5. Ograniczenie roli Kuratora Oświaty w procesie tworzenia i likwidacji sieci szkół 

i placówek oświatowych.. 

6. Przejęcie przez ZUS kosztów urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli. 

7. Odstąpienie od obowiązku corocznego uzgadniania ze związkami 

zawodowymi regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

8. Nieobciążanie jednostek samorządu terytorialnego kosztami błędów 

popełnianych przez prowadzących szkoły niepubliczne (lub szkoły publiczne 

nie prowadzone przez jst.) (przykład: szkoła niepubliczna może nie wykazać 

część uczniów/wychowanków w SIO, a i tak musi dostać od samorządu 

dotację na taką liczbę, jaką w danym miesiącu we wniosku do jst wykaże). 

9. Opracowanie i udostępnienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

samorządom jednolitego systemu informatycznego do analizowania danych 

zawartych w SIO oraz doprowadzenie do zwiększenia funkcjonalności tego 

programu (przykład: w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,               

w internacie nie da się wykazać liczby uczniów bez orzeczeń, a tacy również 

mogą się tam pojawić, np. ze względu na wolne miejsca i powinna im 

przysługiwać waga równa 1,5) 

10. Likwidację Karty Nauczyciela. 
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