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Podział kompetencji w polskim systemie oświaty
Paostwo Samorząd

Zarządzanie placówkami oświatowymi X

Zmiany sieci szkolnej X*

Zatrudnianie nauczycieli X

Ustalanie wynagrodzeo nauczycieli X X

Finansowanie szkół X X

System egzaminacyjny X

Podstawa programowa X

Nadzór pedagogiczny X

Wymogi dotyczące kwalifikacji i czasu pracy nauczycieli X

Równowaga między silnym samorządem i autonomią szkół, a koordynacyjną rolą 
paostwa  to jedna z przyczyn sukcesów polskiej edukacji 
Kraje takie jak Czechy i Szwecja, które silnie zdecentralizowały oświatę i jednocześnie 
nadmiernie rozluźniły mechanizmy koordynacyjne radzą sobie wyraźnie gorzej.
System niemiecki pokazuje z kolei zalety szerszej współodpowiedzialności za sprawy 
edukacji pracodawców, widoczne zwłaszcza przy przejściu osób młodych na rynek 
pracy



Ograniczenia strukturalne i zróżnicowanie możliwości 
finansowych samorządów

Wydatki bieżące gmin na edukację w przeliczeniu na przedszkolaka i ucznia dla decyli 
gmin według dochodów własnych

Gminy z najniższymi 
dochodami własnymi

Gminy z najwyższymi 
dochodami własnymi

Źródło: J. Herczyoski, Wskaźniki oświatowe. Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
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Średnia liczba uczniów w SP (2007/2008)

Herczyoski J., Sobotka A., Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012,  IBE 2014

Uwarunkowania związane z siecią szkolną i demografią

Średnia liczba uczniów w gimnazjum 
(2007/2008)

Różne reakcje: przekazywanie szkół stowarzyszeniom, likwidacje, ale też łączenie szkół 
podstawowych i gimnazjów w zespoły (zwłaszcza w gminach wiejskich)



Zmiana liczby uczniów

Uwarunkowania związane z siecią szkolną i demografią

Herczyoski J., Sobotka A., Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007-2012,  IBE 2014



zróżnicowany system szkółniezróżnicowany system szkół

Czy edukacja wyrównuje czy różnicuje szanse edukacyjne?
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Zróżnicowanie międzyszkolne jest w Polsce relatywnie niskie

Ale systematycznie rośnie w  przypadku gimnazjów z dużych miast (pow. 100 

tys. mieszkańców), gdzie szkoły zaczynają się dzielić na „lepsze” i „gorsze”.

Przykład: zróżnicowanie międzyszkolne osiągnięd uczniów w dużym mieście



Główne wyzwania wiążą się z pozostałymi 
etapami edukacji:
• wczesną edukacją (0-5) , ale też 6-9
• kształceniem zawodowym
• uczeniem się dorosłych

Źródło: G. Conti, J. J. Heckman, 2012.

Edukacja w szerszej perspektywie inwestycji w uczenie się 
przez całe życie

W Polsce dobrze radzimy sobie z 
edukacją w kształceniu powszechnym 
(szkoła podstawowa -gimnazjum)



Polski sukces (PISA 2000-2012)

Średni poziom umiejętności czytania w krajach UE-27



Średnie wyniki Umiejętności dorosłych w Polsce i 22 
krajach uczestniczących w badaniu PIAAC w podziale na 

grupy wieku(2011)



Zależnośd między uczestnictwem w uczeniu poza formalną edukacją  a wiekiem

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2012

Wskaźniki UE i polskie badania pokazują, że wskaźnik 
uczestnictwa w różnych formach uczenia się poza szkołą jest w 

Polsce bardzo niski i nie zmienia się w ostatnich latach
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Ważnym uwarunkowaniem są różnice międzypokoleniowe
w poziomie osiągniętego wykształcenia

wiek Źródło: BAEL 2012



Wyzwania

 Widzenie edukacji w szerszym kontekście: łączącym cele polityki 
edukacyjnej, społecznej i rozwoju gospodarczego: 

- uczenia się przez całe życie (w tym także 0-3) 

- spójności społecznej 
budowania wzrostu gospodarczego i konkurencyjności

 Indywidualizacja kształcenia,  lepsze odpowiadanie na coraz bardziej 
zróżnicowane potrzeby uczniów (edukacja włączająca)

 Problem różnicowania się jakości kształcenia:

- w gimnazjach (duże miasta)

- w szkolnictwie ponadgimnazjalnym 

- szkolnictwie wyższym

 Niskie uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie, głównie osób 
starszych, nieaktywnych zawodowo i o niższym poziomie wykształcenia. 


