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O czym powiemy? 

• Historia – 1999 – 2015 

• Prawo i Finanse 

• Jak poprowadzić proces przygotowania gminy 
do przekazania szkoły? 

• Szkoła – serce wsi 

• Jakie zmiany w oświacie? 

 



Historia  1999  
 

• 4 reformy Premiera Buzka - reforma edukacji 
ministra Handkego 

• Cel – wyrównywanie szans edukacyjnych 

• Zmiany w prawie i finansach – naliczanie 
subwencji i awans zawodowy nauczycieli 

• Błędy reformy edukacji: „miastocentryzm” (brak 
„rural proofing”), brak badań naukowych, brak 
konsultacji i pilotażu, brak monitoringu i 
mechanizmu naprawy błędów. 



Historia PiF 

• Powiązanie nowego systemu finansowania 
oświaty w oparciu o „bon oświatowy” 
(opisywanego między innymi przez Ustawę z 
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) 
z nowymi zasadami awansu zawodowego i 
wynagradzania nauczycieli (opisywanych 
przede wszystkim w Ustawie z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela) 



                PiF - węzeł gordyjski oświaty 
  

 

Szkoły prowadzone przez  

organizacje pozarządowe  

przecinają „węzeł gordyjski  

oświaty”  



Historia  
 • Protesty we wsiach - FIO – zamiast 

protestować – zakładajcie własne szkoły 

• 3 modele zakładania szkół: a. osoba fizyczna,    
b. NGO z miasta, c. stowarzyszenie rozwoju 
wsi (SRW)  

• SRW – odpowiedź na błąd reformy 
administracyjnej – nadanie osobowości 
prawnej wsi/sołectwu 

• Szkoły prowadzone przez SRW – największy 
sukces społeczeństwa obywatelskiego  





Prawo i Finanse 

Obowiązujące prawo to: 

• 230 aktów prawnych, 5000 stron   

• nowelizacja 9-10 razy w ciągu roku 

• niejasność interpretacji 

• skomplikowany język  

• niespójność przepisów 

 



Prawo i Finanse 

Konstytucja RP 
Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej 

Polskiej należy do Narodu.  

2. Naród sprawuje władzę przez swoich 
przedstawicieli lub bezpośrednio.  



Prawo i Finanse 

• Matryca kalkulacyjna finansów gminnych na 
oświatę 

 

Pomysł i wykonanie  

FIO i Związek Gmin  

Wiejskich RP 



Prawo i Finanse 



Prawo i Finanse 



Prawo i Finanse 

Art.7 ust.3  Ustawy o dochodach JST 

 

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu 
subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący 
jednostki  samorządu terytorialnego 

 



Prawo i Finanse 

• Porównanie wydatków wszystkich gmin i 
pojedynczej gminy 

 



Prawo i Finanse 

Obliczanie subwencji/dotacji 

Oprogramowany dla lat 2011-2015 
ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI 
OŚWIATOWEJ SUBWENCJI 
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
pozwala  przeliczyć kwotę 
subwencji oświatowej dla gminy, 
czy części subwencji przypadającą 
na każdą ze szkół.  Wyliczenia te  
mogą posłużyć do obliczenia  
minimalnej dotacji należnej szkole 
publicznej lub niepublicznej 
prowadzonej przez inny podmiot 
niż JST. 



Prawo i Finanse 

Obliczanie dotacji 
 
Edukacja ekonomiczna i 
obywatelska radnych, 
nauczycieli, rodziców i  
innych mieszkańców wsi 



Prawo i Finanse 

Edukacja ekonomiczna i obywatelska – liczenie 
kosztów szkoły prowadzonej przez SRW 



Prawo i Finanse 

Edukacja ekonomiczna i obywatelska –  analiza 
kosztów - warianty 



Prawo i Finanse 

• Jak skorzystać z Matrycy 
 

Matryca i e-podręcznik opisujący jej użycie są na stronie 
Federacji Inicjatyw Oświatowych:   monitorng.fio.org.pl 

 
W sprawie  loginu - dostępu do Matrycy prosimy zwracać 

się do: 
• Ewy Hummel, e.hummel@fio.org.pl 
• Małgorzaty Lewandowskiej, m.lewandowska@fio.org.pl 
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Proces przygotowania gminy do 
przekazania szkoły/szkół  

• Wprowadzenie danych do Matrycy kalkulacyjnej 
finansów gminnych na oświatę 

• Edukacja ekonomiczna i obywatelska radnych, 
sołtysów, rodziców, nauczycieli, uczniów i wszystkich 
innych mieszkańców wsi – debaty publiczne, spotkania, 
gry, inne…. 

• Program współpracy z NGO – utworzenie SRW w 
każdym sołectwie, NGO wspierające szkoły JST, Gminna 
Rada Działalności Pożytku Publicznego, Gminna Rada 
Oświatowa, fundusz NGO, budżet obywatelski, inne 

• Nauczyciele – liderami zmian  



 
Szkoła – serce wsi 

 
Szkoła prowadzona przez SRW (lub wspierana) 
jako ośrodek: 

• aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców 

• kultury 

• pomocy i samopomocy społecznej 

• przedsiębiorczości 

• wprowadzania OZE 

• tworzenia nowych miejsc pracy 

 



Jakie zmiany w oświacie 

• Powrót sześciolatków do przedszkoli 
- dla gmin obowiązek zapewnienia miejsc w 

przedszkolach, innych formach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach dla 3 roczników dzieci 
(6-latki, 5-latki, 4-latki) 

- od września 2017 dojdzie rocznik 3-latków 
- konieczność przygotowania (inwestycje ?) lub 

zakontraktowania odpowiedniej liczby miejsc 
- zwiększenie obciążenia dochodów własnych 

gminy (brak subwencji) na wydatki bieżące    



Jakie zmiany w oświacie 

• Samoorganizacja i współpraca JST – Związek Gmin 
Wiejskich RP i związki regionalne Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, ZPP, inne 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi, np. z 
FIO  

• Aktywizacja III sektora: KON Komitet Oświaty Niezależnej, 
KRzEW Koalicja na Rzecz Edukacji Wiejskiej, OdE, Obywatele dla Edukacji, 

Ronin/ILK Instytut Lecha Kaczyńskiego 

• Oświata – przestrzeń obywatelskich konsultacji z 
władzami 

 

 



 
 
 
 

Dziękujemy za uwagę 
 

Alina Kozińska-Bałdyga, kom.600 411 349 
a.kozinska@fio.org.pl  

Małgorzata Lewandowska, kom. 661 678 848 
m.lewandowska@fio.org.pl  

Federacja Inicjatyw Oświatowych 
ul. Śniadeckich 23/9, 00-654 Warszawa 

www.fio.org.pl, www.srw.fio.org.pl, 
www.monitoring.fio.org.pl, www.malaszkola.pl  
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