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Jarocin (Wielkopolska) 
45 tys. mieszkańców,  

gmina miejsko-wiejska 



Jeżeli cokolwiek jest robione przez rząd,  
to ma tendencję do kosztowania dwa razy tyle,  
co ta sama rzecz robiona na rynku prywatnym.  
 
Prawdziwym rozwiązaniem nie są większe wydatki, 
ale pozwolenie obywatelom na rzeczywiste 
wpływanie na bieg spraw. 
 

MILTON FRIEDMAN (1912 - 2006) 
Amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla w 1976 r. Zdecydowany obrońca i 
propagator wolnego rynku. W książce "Kapitalizm i Wolność" zminimalizował rolę rządu w 
gospodarce wolnorynkowej, w celu zapewnienia politycznej stabilności i wolności. Jego 
książka „Wolny wybór" odegrała wielką rolę w kształtowaniu postaw antysocjalistycznych.  



Zracjonalizowanie wydatków  

na oświatę  

i zaktywizowanie obywateli 
  

 

Nasz cel… 



Jarociński wymiar racjonalnego zarządzania oświatą: 
 

Maksymalizacja efektów, przy założonym poziomie nakładów…  
przy  ograniczonej możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami rozwiązań 

Zasada racjonalnego gospodarowania może być sformułowana w dwóch wymiarach: 

 
• Maksymalizacja efektów, przy założonym poziomie nakładów  
 
• Minimalizacja nakładów, przy założonym poziomie efektów  



 
 

1. Rok 2002.  Co zastaliśmy? 

2. Założenia i cele planowanych zmian 

3. Bilans zmian 2002 - 2015? 

4. Co na to ludzie? 



• Gmina prowadziła 14 szkół podstawowych (w tym 3 z liczbą uczniów poniżej 100),  
7 gimnazjów (1 z liczbą uczniów poniżej 100)   
 
• Funkcjonowały 2 szkoły niepubliczne: NSP Bachorzew i niechciane przez władze gminne 
Niepubliczne Gimnazjum w Golinie 
 
• Gminne placówki zarządzane były centralnie przez Samorządową Administrację Szkół i 
Przedszkoli 
 
• Obowiązywały i były ściśle przestrzegane obwody szkolne  
 
 
 
 

Rok 2002.  Co zastaliśmy? 



Do wynoszącej wówczas 17.031.000 zł subwencji oświatowej gmina dokładała na bieżące 
funkcjonowanie szkół ok. 1.500.000 zł 
 
Wydatki inwestycyjne na oświatę wynosiły w 2002 r. ok. 1.200.000 zł  (bardzo dobry rok!) 
 
Gmina prowadziła 12 przedszkoli. Funkcjonowało też 1 przedszkole niepubliczne.  
 
Wychowaniem przedszkolnym objętych było ok. 37 % dzieci w wieku od 3-5 lat, w tym na 
terenach wiejskich 25 %. Odpłatność za przedszkola była zróżnicowana w zależności od 
dochodów rodziców 

Rok 2002.  Co zastaliśmy? 



• Bezpośrednia zależność istnienia szkoły od decyzji urzędników 
 
• Budżet szkoły nie zależy od liczby jej uczniów 
 
• Dysponentem publicznych oświatowych pieniędzy są przedstawiciele władzy 
 
• Istnienie obwodów szkolnych 
 
• Wynagrodzenie nauczycieli w niewielkim stopniu zależy od efektów ich pracy 
 
• Istnienie rozbudowanej administracji oświatowej 
 
• Autonomia szkoły ma bardzo formalny charakter 
 * Definicja dr. Jerzego Lackowskiego  

 

Zastaliśmy szkołę biurokratów*: 



W miejsce szkoły biurokratów stworzyć szkołę obywateli, która: 

• powstaje w wyniku porozumienia samorządu z lokalnym stowarzyszeniem obywatelskim 

• jest bezpośrednio zarządzana przez stowarzyszenie, korzysta bezpłatnie  
z majątku przejętej szkoły samorządowej 

• jej budżet bezpośrednio zależy od liczby uczniów (bon edukacyjny) 

• zasady organizacji jej pracy są wynikiem umowy pomiędzy stowarzyszeniem i nauczycielami 

• działa autonomicznie w obrębie ogólnokrajowych standardów edukacyjnych 

• staje się lokalnym centrum edukacyjno-kulturowym 
 

Założenia i cele planowanych zmian 



• likwidacja Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli jako struktury ograniczającej 
samodzielność placówek oświatowych i możliwości zarządcze dyrektorów 

 
• maksymalne zwiększenie samodzielności finansowej dyrektorów szkół 

 
• wprowadzenie quasi bonu oświatowego jako sposobu podziału subwencji oświatowej pomiędzy 
placówki szkolne 
 
• wsparcie tworzenia placówek społecznych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia wszędzie 
tam, gdzie ze względu na liczbę uczniów nie jest racjonalnym rozwiązaniem utrzymywanie szkoły 
gminnej  
 
• oddanie stowarzyszeniom w użyczenie majątku byłej szkoły gminnej z gwarancją 
przeprowadzania przez samorząd poważniejszych remontów 
 

Założenia i cele planowanych zmian po uwzględnieniu 
ograniczeń prawnych i polityki administracji rządowej 



• Na bieżące funkcjonowanie oświaty i realizację obowiązujących programów nauczania powinny 
wystarczać środki przekazywane w formie subwencji oświatowej 

 
• Konieczne jest znaczące zwiększenie nakładów finansowych w celu przyspieszenie modernizacji 
infrastruktury oświatowej na terenie gminy zarówno ze środków własnych samorządu, jak i 
pozyskanych z zewnątrz 

 
• Konieczne jest znaczące zwiększenie nakładów na rozbudowę szkolnej bazy sportowej zarówno 
ze środków własnych gminy, jak i pozyskanych z zewnątrz 

 
• Konieczne jest rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek oświatowych 

 
•Konieczne jest zwiększenie nakładów na niepublicze przedszkola w celu zwiększenia 
dostępności wychowania przedszkolnego 

 Rok 2003. Założenia związane z polityką 
finansową gminy w odniesieniu do  oświaty 



 Co było, co powstało 

2003 r.: 

SP 2 w Jarocinie 

SP 3 w Jarocinie 

SP 4 w Jarocinie 

SP 5 w Jarocinie 

SP Cielcza 

SP Golina 

SP Mieszków 

SP Wilkowyja 

SP Witaszyce 

SP Łuszczanów (105 uczniów) 

SP Prusy (97 uczniów) 

SP Roszków (77 uczniów) 

SP Siedlemin (54 uczniów) 

Było 13 SP gminnych 

 

Była 1 NSP  

NSP Bachorzew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 r.: 

SP 2 w Jarocinie 

SP 3 w Jarocinie 

SP 4 w Jarocinie 

SP 5 w Jarocinie 

SP Cielcza 

SP Golina 

SP Mieszków 

SP Wilkowyja 

SP Witaszyce 

Jest 9 SP gminnych  

 

Jest 7 SP niepublicznych 

NSP Bachorzew 

NSP Łuszczanów 

NSP Prusy 

NSP Potarzyca 

NSP Roszków 

NSP Siedlemin 

NSP Jarocin 

 

 
 
 
 
 



 Co było, co powstało 

2003 r.: 
Były: 
G 1 w Jarocinie 
G 3 w Jarocinie 
G 5 w Jarocinie 
G Cielcza 
G Wilkowyja 
G Witaszyce 
G Potarzyca 
 
Było 7 G gminnych 
 
Było 1 G niepubliczne w Golinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 r.: 
Jest:  
G 1 w Jarocinie 
G 3 w Jarocinie 
G 5 w Jarocinie 
G Cielcza 
G Wilkowyja 
G Witaszyce 
Jest 6 G gminnych  
 
Jest 
G Niepubliczne w Golinie 
G Niepubliczne w Potarzycy 
G Społeczne w Jarocinie 
G Niepubliczne Jarocin 
G Niepubliczne w Łuszczanowie 

G Niepubliczne w Prusach 
Jest 6 G niepublicznych 

 
 
 
 
 



 Co było, co powstało 

2003 r.: 
PRZEDSZKOLA 
P 1 w Jarocinie 
P 2 w Jarocinie 
P 5 w Jarocinie 
P 6 w Jarocinie 
P Mieszków 
P Wilkowyja 
P Witaszyce 
P Golina 
Było 8 gminnych przedszkoli 
 
Było 1 przedszkole niepubliczne 
NP „Promyczek” Jarocin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 r.: 
PRZEDSZKOLA - jest 7 gminnych 
P 1 w Jarocinie (150) 
P 2 w Jarocinie (168) 
P 5 w Jarocinie (153) 
P 6 w Jarocinie (175) 
P Mieszków (74) 
P Wilkowyja (60) 
P Witaszyce (107) 
 
NP „Promyczek” Jarocin 
NP „Trójka” Jarocin 
NP Bachorzew 
NP Cielcza 
NP Golina 
NP Łuszczanów 
NP Prusy 
NP Potarzyca 
NP Radlin 
NP Roszków 
NP Siedlemin – razem 12 NP  
 

 



 Okoliczności „przekształcenia” 
 

 Szkoła Podstawowa w Roszkowie - 2005 r. Wspólna wizyta u kuratora oświaty rodziców, 

stowarzyszenia, dyrektora i przedstawicieli władz gminy.   

 

Fragment z uzasadnienia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Roszkowie: 

„Zgodnie z umową społeczną podpisaną pomiędzy przedstawicielami wsi Roszków, 

Stowarzyszeniem Rodzina- Szkoła – Gmina miejscowości Roszków, Rady Rodziców przy 

Szkole Podstawowej w Roszkowie a Burmistrzem Jarocina, w miejscu zlikwidowanej 

publicznej szkoły podstawowej zostanie utworzona szkoła niepubliczna o uprawnieniach 

szkoły publicznej prowadzona przez inny podmiot niż Gmina.”   

 

BONUS: Od 2005 r. b. dyrektor Szkoły Podstawowej w Roszkowie prowadzi Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Roszkowie (szkoła podstawowa i przedszkole). Stowarzyszenie 

Rodzina-Szkoła-Gmina prowadzi szkolne schronisko młodzieżowe w niewykorzystywanej 

wcześniej części budynku szkolnego (50 miejsc noclegowych).  

Przy szkole powstało boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie, 

później budynek został poddany termomodernizacji przez gminę).  

 



 Okoliczności „przekształcenia” 
 

 Gimnazjum w Potarzycy - luty-kwiecień 2006 r. - rok wyborczy. Wspólna wizyta  
u kuratora oświaty rodziców, dyrektora szkoły i władz gminy - prośba o pozytywną opinię.  
 
Fragment uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie likwidacji Gimnazjum w 
Potarzycy: 
 
„W dniu 23 listopada 2005 r. wszyscy obecni na zebraniu wiejskim mieszkańcy Potarzycy (77 osób) 
poparli likwidacje Publicznego Przedszkola w Potarzycy i Gimnazjum w Potarzycy. W miejscu 
zlikwidowanej publicznej placówki zostanie utworzona niepubliczna, prowadzona przez 
stowarzyszenie.” 
 
BONUS: Dziś w miejscu dawnego gminnego Gimnazjum w Potarzycy funkcjonuje niepubliczne 
gimnazjum, niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne przedszkole oraz planetarium im. 
Andrzeja Owczarka. Na potrzeby planetarium została przebudowana część szkoły. Cały obiekt 

został poddany termomodernizacji. 



 Okoliczności „przekształcenia” 
 

 
Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie - 2008 r.   

 

Fragment z uzasadnienia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w 

Łuszczanowie: 
„Racjonalny, konkurencyjny podział pieniędzy na oświatę przynosi konkretne, pozytywne efekty. Nie 

można na przykład finansować w połowie pustego budynku. (…) W pewnym sensie obecny algorytm 

podziału subwencji oświatowej jest bonem. Pieniądze są dzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w 

danym samorządzie. Samorządy otrzymują dziś od państwa swego rodzaju bon. Większość 

samorządów jednak nie dzieli w analogiczny sposób pieniędzy na podległe mu szkoły. Dlatego warto 

wprowadzić bon na poziomie samorządu. Będziemy mobilizować samorządy do podziału pieniędzy na 

placówki oświatowe w sposób proporcjonalny do liczby uczniów. W ten sposób doprowadzimy do 

racjonalizacji wydatków edukacyjnych, stworzenia optymalnej sieci szkół, poprawimy jakość 

kształcenia”. (Katarzyna Hall, „Gazeta Prawna”, 16 stycznia 2008 r.) 

 

Zmiana została dokonana po protestach kierowanych przez dyrektora szkoły-żony wizytatora 

kuratorium oświaty, negatywnej opinii kuratora oświaty, odwołaniu do MEN, wizycie u ministra 

edukacji). Dziś stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową, przedszkole, od roku gimnazjum, 

a także wkrótce schronisko i dom chleba. Budynek szkolny po remoncie.  

 



Rok 2002:  
37 % dzieci w wieku 3 - 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 
w tym na wsi: 25 % 
w mieście:  48 % 
 
Rok szkolny 2011/2012: 
87 % dzieci w wieku 3-5  lat objętych wychowaniem przedszkolnym (5 dni w tygodniu min. 5 
godzin) 
w tym na wsi: 85 % 
w mieście: 88 % 
 

 Rok 2015. Co mamy? 



 Rok 2015. Co mamy? 

ok. 13 %  
 

wydatków budżetowych to dotacje na zadania gminy 

realizowane przez organizacje pozarządowe: 

 

 



Rok 2002:  
37 % dzieci w wieku 3 - 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 
w tym na wsi: 25 % 
w mieście:  48 % 
 
Rok szkolny 2014/2015: 
87 % dzieci w wieku 3-5  lat objętych wychowaniem przedszkolnym (5 dni w tygodniu min. 5 
godzin) 
w tym na wsi: 88 % 
w mieście: 87 % 
 

 Rok 2015. Co mamy? 



 Rok 2015. Co mamy? 

2009 - 2010 - subwencja wystarczała na bieżące wydatki 
 
2015 - subwencja 30 mln zł  
i dokładamy do bieżącego funkcjonowania 4,5 mln zł (15%) 
 
To efekt niedoszacowanej subwencji do wprowadzanych 
podwyżek płac, awansu zawodowego nauczycieli  
i nieracjonalnych arkuszy organizacyjnych, ale…  
 
RACJONALIZUJEMY DALEJ 



 Rok 2015 

„Przekształcamy”: 
 
- 4 przedszkola (59, 146, 175, 199 przedszkolaków) 
 

- 1 szkołę podstawową (116 uczniów) 
 

- 1 gimnazjum (69 uczniów) 
 





 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

ROBERT KAŹMIERCZAK 

kazmierczak@jarocin.pl 

Tel. 604 512 674 

 

Blog: www.RobertKazmierczakJarocin.pl 

 

   


