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Finanse VULCAN okiem praktyka
E-dziennik w komunikacji z rodzicami
Inspektor Ochrony Danych – przede wszystkim strażnik rozsądku

„Biuletyn Informacyjny” firmy VULCAN
był pismem dyrektorów szkół, nauczycieli, decydentów i pracowników administracji oświatowej wydawanym
w latach 1992–2003. Odczuwaliśmy
głód kontaktu z naszymi Klientami oraz
ogromną chęć dzielenia się wszystkim
tym, co nas zajmuje, czym się pasjonujemy. Jednocześnie zaprosiliśmy
naszych Czytelników do współtworzenia biuletynu. Zaczęły do nas spływać
teksty pisane przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Wiele z tych artykułów,
które publikowaliśmy, to opisy oświatowych zmagań naszych Klientów, ich
doświadczeń, przemyśleń, refleksji.
Biuletyn ukazywał się w okresie,
gdy Internetu nie było, a później raczkował i powoli się rozwijał. Zakończyliśmy wydawanie czasopisma w 2003 r.
Dzisiaj nazwalibyśmy go blogiem i taką
też funkcję pełnił. Był swoistym fenomenem. Dystrybuowaliśmy go do szkół,
wydziałów edukacji, kuratoriów. Ba!
Otrzymaliśmy pismo z podziękowaniem
za „propagowanie w szkołach postępu
w dziedzinie technik multimedialnych”
od Departamentu Strategii i Reformy
Edukacyjnej MEN.
D z i ś p ra g n i e my p o w r ó c i ć d o
„Biuletynu Informacyjnego” – trochę
z sentymentu, a trochę dla uczczenia
wydawnictwa, które przed laty było
w szkołach pierwszym źródłem wiedzy
o nowoczesnych technologiach w oświacie. Przygotowaliśmy wyjątkowe, jubileuszowe wydanie, w którym poruszamy
jak najbardziej współczesne tematy,
jednak w szacie graficznej, która – mamy
nadzieję – wywoła pozytywne emocje.
Zachęcamy do lektury!
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Razem dla lepszej oświaty
Czy pamiętają Państwo rok 1988? Na ulicach podziwialiśmy Polonezy oraz Polskie
Fiaty 126p, mięso kupowaliśmy na kartki
(końcówka reglamentowania szerokiej
gamy towarów), w telewizji mogliśmy
oglądać dwa programy – oba publiczne.
Sąsiadami naszego kraju były Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
oraz Niemiecka Republika Demokratyczna
z Murem Berlińskim dzielącym Niemcy
na dwa kraje. W komputerach PC pracowały procesory i386 taktowane zegarem
16MHz, a tekstowy system operacyjny
MS DOS obsługiwał dyski twarde o maksymalnym rozmiarze partycji 32MB (myślę, że każdy z Państwa w dzisiejszym
telefonie posiada większą pamięć oraz
moc obliczeniową). Nie było jeszcze stron
WWW, a na wysłanie pierwszego SMS-a
trzeba poczekać jeszcze cztery lata...
W takim otoczeniu garstka nauczycieli
podjęła szaloną, jak się wówczas wydawało, decyzję założenia firmy, która będzie
tworzyć oraz dostarczać użytkownikom
w szkołach oprogramowanie mające ułatwić im codzienną pracę.
Następne lata przynoszą kolejne
odrobiny szaleństwa – pierwszy arkusz
organizacyjny, próba rozwiązania, wydawałoby się nierozwiązywalnego, zagadnienia liczenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli, walka z systemem
o dopuszczenie możliwości drukowania
świadectw, wprowadzenie abonamentów, standaryzacja opisu ucznia, pierwszy
w pełni internetowy system wspierający nabór do szkół, powołanie Ośrodka
Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty
– niepublicznej placówki doskonalenia
nauczycieli... za każdym z tych pomysłów
stoją ludzie, którzy nie boją się wyzwań
i z pasją poświęcają się realizacji naszego wspólnego celu – rozwojowi polskiej
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oświaty. O tych ludziach, ich pasjach oraz
działaniach mogą Państwo dowiedzieć
się, czytając w teksty, które zamieściliśmy
w naszym wydawnictwie.
Czas jednak płynie bardzo szybko,
zmienia się otoczenie wokół nas, zmienia
się technologia, świat zarządzania oraz
nauczania w szkole zbliżają się do siebie.
Pojawiają się nowe wyzwania w zakresie
zamiany olbrzymiej ilości danych na wiarygodną informację, która ułatwi podejmowanie dobrych decyzji. Zmieniają się
Państwo – nasi klienci oraz zmieniamy
się my, pracownicy firmy VULCAN. Kiedy
myślę o tej zmianie, zauważam, że z jednej
strony przybywa nam lat i doświadczenia
(oraz siwych włosów), z drugiej jednak
pojawiają się wśród nas młodzi pasjonaci
(dzisiaj 32 procent naszych pracowników
ma mniej niż 30 lat), którzy w świecie
nieustannej zmiany, w którym żyjemy,
dają nam poczucie stabilności i niezmienności poprzez wyznawanie tych samych
wartości: chcemy wraz z Państwem nadal współtworzyć lepszą polską oświatę,
dostarczając Państwu kolejne produkty
i usługi najwyższej jakości, czasem wdrażając pomysły, które dzisiaj niektórym
wydają się szalone. My wierzymy, że już
wkrótce staną się one kolejnym naturalnym narzędziem ułatwiającym wszystkim
Państwu odniesienie sukcesów.
Tej odrobiny szaleństwa w realizacji
swoich marzeń życzę Państwu, zapraszając
serdecznie do lektury tekstów, które być
może mogą staną się inspiracją do wprowadzania zmian nie tylko w sferze zawodowej.
Jacek Różycki

Prezes Zarządu
spółki z o.o. VULCAN
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Finanse VULCAN okiem praktyka
Dawno już za nami IV Kongres Księgowych Oświaty. W tym roku
wyjątkowo spotkaliśmy się we Wrocławiu – mieście, w którym
od 30 lat współpracując razem z Państwem, naszymi Klientami,
tworzymy i rozwijamy rozwiązania dla oświaty. Nie mogliśmy
przegapić takiej okazji i nie zapytać jednej z uczestniczek o to, jak
na co dzień pracuje się na rozwiązaniach VULCAN dla pracowników
finansowych. Z Anną Świerczyńską – zatrudnioną na stanowisku
głównego księgowego w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty
w Rypinie rozmawia Katarzyna Kucharska.

Jak system Finanse VULCAN sprawdza
się w codziennej pracy?
Wdrożenie systemu bardzo ułatwiło nam prowadzenie księgowości
naszej jednostki oraz jednostek przez
nasz zespół obsługiwanych. Zwłaszcza
możliwość sprawowania bezpośredniej bieżącej kontroli wewnętrznej
operacji finansowych. Także podział
dodatkowych zadań na poszczególnych pracowników, np. w przypadku
zastępstw, usprawnia pracę zespołu.
Sporo dobrego wnoszą też funkcje
tworzenia zestawień i sprawozdań na
potrzeby jednostek obsługiwanych
i organu prowadzącego.
Jakie funkcje systemu ceni sobie Pani
szczególnie?
Na pewno trzy najważniejsze:
możliwość prowadzenia i eksportu
pełnej ewidencji VAT, wprowadzania dokumentów źródłowych przez
osoby nieposiadające wykształcenia
z zakresu ekonomii i praktyki księgowej bezpośrednio w szkołach oraz
możliwość bezpośredniego wglądu
przez głównego księgowego w poszczególne operacje.
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Która funkcja Panią mile zaskoczyła?
Po z y t y w n ą n i e s p o d z i a n k ą by ł a
możliwość elektronicznego eksportu
przelewów bankowych i ich realizacji
na dzień przed terminem zapłaty wynikającym z dokumentu zakupu oraz
możliwość pobierania danych kontrahenta bezpośrednio z bazy Głównego
Urzędu Statystycznego.
Jak przebiegało w Pani organizacji wdrożenie systemu Finanse VULCAN? Czy
mogłaby Pani poradzić, jak można przygotować się do takiego procesu?
Z n a j o m o ś ć p ra c y „w c h m u r z e”
n i e by ł a n a m o b c a , w i ę c w s z y s t ko
przebiegło bardzo sprawnie. Nasza
konsultantka – Pani Agnieszka Urbaniak – pomogła nam ustawić parametry niezbędne przy codziennej pracy,
ale także wspierała nas, cierpliwie
i kompetentnie odpowiadając na pytania i pomagając rozwiązać problemy
i wątpliwości podczas wprowadzania
danych do nowej aplikacji – od bilansu
otwarcia i dokumentów źródłowych
stycznia i lutego 2018 r. po księgowanie ich i sporządzenie sprawozdań
w nowej aplikacji.
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Zapoznanie nowych użytkowników z zaletami
i możliwościami nowej aplikacji to jedno.
Moim głównym zadaniem, jako trenera, była pomoc
w sprawnej „przesiadce” użytkowników na nowe
rozwiązanie, tak by jak najmniej zaburzyć rytm pracy
Miejskiego Zespołu Oświaty w Rypinie. Bliska współpraca
z Panią Anną i innymi pracownikami MZOO w Rypinie
pozwoliła na szybkie rozpoczęcie pracy z systemem
VULCAN, a tym samym podniesienie komfortu pracy.
Agnieszka Urbaniak
Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń w firmie VULCAN

Czym system VULCAN różni się od swoich poprzedników, w szczególności od
pakietu Finanse Optivum?
Finanse VULCAN to system, który
przede wszystkim wprowadza jednolite
zasady księgowania dla obsługiwanych
jednostek: jednolity plan kont, wspólne
słowniki czy typy księgowania. Umożliwia też zapisywanie szablonów i korzystanie z historii operacji, co bardzo przydaje się przy sporządzaniu zestawień
i sprawozdań. Pracując na systemie mam
możliwość łatwego przejścia od zestawienia do dokumentu źródłowego przez
poszczególne operacje księgowe – tak
jest dużo prościej. Aplikacja umożliwia
nam też pełną kontrolę nad wykonaniem
planu finansowego w jednostkach i kontrolę rozrachunków. Dużym atutem jest
też swobodny dostęp do aplikacji przez
Internet – z dowolnego miejsca.

zarówno naszego miejsca pracy, jak
i jednostek obsługiwanych. Wtedy odpowiedź na pytanie „jakie uprawnienia
w aplikacji mają mieć poszczególne
osoby” nasunie się sama. Zanim ruszymy z wdrażaniem programu, warto też
ujednolicić politykę przyjętych zasad
rachunkowości i zweryfikować zakładowy plan kont.

Aplikacja umożliwia
pełną kontrolę
nad wykonaniem
planu finansowego
w jednostkach
i kontrolę
rozrachunków

Co zasugerowałaby Pani innym, którzy
chcą rozpocząć pracę z systemem od
stycznia 2019?
Warto dobrze przemyśleć i dokonać
podziału obowiązków między poszczególnych pracowników, najlepiej jeszcze
przed wdrożeniem aplikacji. To dotyczy
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Za kilka lat dziennik
elektroniczny będzie
w każdej szkole i będzie
tak oczywisty, jak telefon
komórkowy w kieszeni
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Dzisiaj już nie wyobrażam sobie
pracy nauczyciela bez…

E-dziennik w komunikacji z rodzicami
– od czego zacząć?

Marek Konieczniak, Łukasz Krawczyk

Monika Czarnecka

Technologia powstaje w umysłach ludzi.
Przejawia się w świecie jako rozwiązania
w wielu obszarach życia. Coraz krótszy
jest czas od jakiegoś wynalazku do rozpowszechnienia się w świecie: w biznesie,
w przedsiębiorstwach, na rynku konsumenckim. Do szkół technologia wchodzi
ostatnia. I jest tak praktycznie na całym
świecie. System edukacji jest niczym
olbrzymi tankowiec, który potrzebuje
ogromnego obszaru i czasu, aby wykonać
zwrot i zmienić kierunek.
E-dziennik już od sierpnia 2009 roku
został usankcjonowany prawem. W roku 2018 nadal są szkoły, które stronią
od rozwiązania, które jest ewidentnie
lepsze niż jego papierowy protoplasta.

Stało się! Mamy dziennik elektroniczny
w szkole. Teraz możemy być w stałym
kontakcie z rodzicami. Tylko czy rodzice
wiedzą o tym, że mogą być w stałym kontakcie ze szkołą?
Ten problem dotyczy wielu szkół. Bardziej świadomi informatycznie rodzice niekiedy sami dopytują, jak mogą korzystać
z e-dziennika, jednak znaczna większość
potrzebuje szczegółowych informacji
i pomocy. Ba! Często potrzebuje nawet
kluczowej informacji: „W naszej szkole
mamy dziennik elektroniczny”.
I tu spieszymy z pomocą, podpowiadając, jak najefektywniej zakomunikować
rodzicom, że mogą korzystać z dziennika
elektronicznego, i jak pomóc im w zalogowaniu się do niego.

Nadal są szkoły, które używają zarówno
wersji papierowej, jak i elektronicznej ku
zniechęceniu obciążanych dodatkową
pracą administracyjną nauczycieli. Jednak
już niedługo, już za chwilę to się zmieni.
Może za 3, a może za 5 lat, dziennik elektroniczny będzie w każdej szkole i będzie
tak oczywisty, jak telefon komórkowy
w kieszeni czy w torebce.
Spójrzcie proszę na tę tabelę, bo już za
chwilę nie będzie potrzeby robienia takich
zestawień, bo nikt już nie będzie musiał
pamiętać, jak było kiedyś. Jedynie wspominając przeszłość, będziemy się dziwili, jak
to możliwe, że kiedyś szukaliśmy dziennika
w szkole i żmudnie wpisywaliśmy tematy
ponaglani przez cierpkie uwagi dyrektora.

Kiedyś

Dzisiaj

Szukanie dziennika w szkole

Dziennik dostępny wszędzie – na każdym urządzeniu,
od ręki i dla wielu nauczycieli jednocześnie

Uzupełnianie dokumentacji tylko w szkole

Dostęp całą dobę z każdego miejsca – również poza szkołą

Utrudnione poprawianie błędów

Szybkie i czytelne poprawianie błędów i nanoszenie zmian

Ryzyko niedostarczenia przez ucznia rodzicowi ważnej
informacji, np. o złej ocenie, uwadze, ogłoszeniu itp.

Rodzic od razu otrzymuje informację nt. swojego
dziecka – pod ręką w smartfonie

Utrudniony kontakt nauczyciel/rodzic

Błyskawiczne wiadomości, podgląd czy odczytane

Żmudna kontrola dzienników

Gotowy raport i podgląd braków na jedno kliknięcie

Żmudne wprowadzanie danych uczniów

Raz wprowadzone (zaciągnięte z naborów) można
szybko i łatwo wykorzystać w wielu dziennikach (lekcyjnym, świetlicy, zajęć innych, pedagoga)

Niewiedza rodziaca przed wywiadówką

Rodzic przychodzi przygotowany i z pomysłami, jak
rozwiązać problemy

Żmudne zapisywanie lekcji w dzienniku

Teraz system sam podpowiada tematy, ułatwia zadanie
pracy domowej i zapowiedzenie sprawdzianu

Żmudne ręczne wypisywanie świadectw, arkuszy
ocen i legitymacji

Sprawne i estetyczne wydruki na podstawie
danych z systemu

Trzymanie różnej dokumentacji w wielu miejscach

Uporządkowany sekretariat w jednym miejscu
(księgi, rejestry, raporty itp.)
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Informacja to podstawa
Nie myśl, że jeśli raz powiesz rodzicom, że mogą korzystać z e-dziennika, to
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wystarczy. W dzisiejszych czasach przeróżne informacje wręcz bombardują nas
z każdej strony. Oczywiście informacja
ze szkoły dotycząca dziecka zawsze jest
priorytetowa, ale na pierwszym zebraniu,
zwłaszcza w młodszych klasach, takich
kluczowych informacji do zapamiętania
jest sporo. Poza tym zakomunikowanie,
że dziennik elektroniczny jest w szkole, to
jedno, ale dokładne wytłumaczenie, jak
z niego korzystać, to całkiem inna sprawa.

Zakomunikowanie,
że dziennik elektroniczny
jest w szkole, to
jedno, ale dokładne
wytłumaczenie, jak
z niego korzystać,
to całkiem inna sprawa

Adres e-mail rodzica a RODO
Żeby rodzice mogli w ogóle zalogować się do e-dziennika UONET+, w systemie musi się znaleźć ich adres e-mail.
I tu największa jest rola wychowawcy
– to on musi zadbać o to, by takie adresy
pozyskać. Najlepiej wykorzystać w tym
celu pierwsze zebranie z rodzicami. Wystarczy wydrukować i rozdać formularze,
które przygotowaliśmy (można je pobrać
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plakat to stanowczo za mało! W takim przypadku trzeba wejść na stronę
w w w.v u l c a n . e d u . p l /p l a k a t - u o n e t
i za m ówi ć u na s wi ęcej pl a ka t ów –
przyślemy je bezpłatnie.

Powitanie rodziców
w e-dzienniku

tu: www.vulcan.edu.pl/formularz-email),
i dopilnować, by rodzice je wypełnili.
Po zebraniu wychowawca musi
oczywiście wprowadzić e-maile do
dziennika elektronicznego – odpowiednie pole znajduje się w kartotece
ucznia na zakładce „Rodzina”. Najlepiej
od razu poinformować rodziców, ile
czasu potrzeba na wpisanie adresów do
UONET+, ponieważ dopiero gdy znajdą
się one w systemie, rodzice będą mogli
założyć sobie konto i zalogować się do
dziennika elektronicznego.
No tak, ale jak tu zbierać i gromadzić
adresy e-mailowe, skoro mamy rozporządzenie o ochronie danych osobowych?
Żaden problem! Wystarczy zebrać od
rodziców odpowiednie zgody na
przetwarzanie danych w celu
korzystania z e-dziennika (takie zgody znajdują się już na
przygotowanych przez nas
formularzach). Oczywiście niezmiernie ważny
jest sposób przechowywania wypełnionych
formularzy. Z jednej strony
zawierają one dane wrażliwe,
które należy odpowiednio
zabezpieczyć, z drugiej zaś
– są dla szkoły dokumentem
potwierdzającym, że rodzic
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wyraził zgodę na przetwarzanie jego
danych. O tym, jak postępować z wypełnionymi formularzami, piszemy na stronie
www.vulcan.edu.pl/formularz-email.

Kiedy maile rodziców zostaną już
wpisane do programu, warto z nich skorzystać i wysłać wiadomość powitalną.
Czy to trudne? Nie! Taka wiadomość
jest już gotowa w UONET+. Wystarczy
w module „Wiadomości” kliknąć przycisk „Wiadomość powitalna” i od razu
widać, że cała treść, łącznie z instrukcją logowania dla rodziców, jest już
przygotowana. Wychowawca wskazuje
tylko adresatów wiadomości i może
ją wysyłać. Dzięki temu, jeśli rodzic
zapodział gdzieś instrukcję logowania,
którą dostał na zebraniu, zawsze może
skorzystać z tej w mailu.

Wykorzystaj pierwsze
zebranie w nowym roku
szkolnym

Bliskie spotkanie
z e-dziennikiem

Pierwsze zebranie jest doskonałym momentem do tego, żeby każdemu
z rodziców dać instrukcję założenia
konta i zalogowania się do dziennika elektronicznego. Taką instrukcję
można wydrukować z naszej strony:
www.vulcan.edu.pl/instrukcja, wcześniej jednak należy wpisać pełny adres
strony internetowej dziennika szkoły.
Wiadomo, programy są teraz w chmurze, niech więc rodzice wiedzą dokładnie, o którą chmurę chodzi.
Aby nikt nie przeoczył faktu, że
s z ko ł a m a d z i e n n i k e l e k t r o n i c z n y
UONET+, warto również wywiesić
w widocznym miejscu plakat, który
przygotowaliśmy dla szkół korzystających z naszego e-dziennika. Wystarczy
wpisać na plakacie pełny adres strony internetowej dziennika – i kolejna informacja dla rodziców gotowa.
Ale uwaga, jeśli szkoła jest duża lub
mieści się w kilku budynkach, jeden

Dziennik elektroniczny UONET+
dla rodziców to nie tylko witryna internetowa, ale również aplikacja mobilna
Dzienniczek+. Obie są niezwykle proste
i intuicyjne w obsłudze. Części rodziców
zapewne wystarczy poklikanie i już będą
z nimi zaznajomieni. Ale są i tacy, którzy
wolą najpierw poczytać porady informujące o tym, jak korzystać z e-dziennika,
czy obejrzeć film instruktażowy. W takiej sytuacji najlepiej skierować rodziców
na naszą stronę: www.vulcan.edu.pl/
dziennik-pomoc – znajdą tam wszystkie
niezbędne informacje, dzięki którym
poznają możliwości dziennika elektronicznego UONET+.
Mamy nadzieję, że po wprowadzeniu
w życie wszystkich powyższych porad
komunikacja z rodzicami ruszy w Waszej
szkole z pełną mocą. A jeśli macie jeszcze
inne pomysły na to, jak można pomóc
rodzicom w korzystaniu z e-dziennika
– piszcie na adres cok@vulcan.edu.pl.
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Aby nikt nie przeoczył
faktu, że szkoła ma
dziennik elektroniczny
UONET+, warto wywiesić
w widocznym
miejscu plakat

Artykuł publikujemy
również na naszym blogu:
www.vulcan.edu.pl/razem,
na którym można skorzystać
z bezpośredniego dostępu
do wszystkich opisywanych
powyżej stron internetowych.
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Biblioteki szkolne potrzebne
bardziej niż kiedykolwiek
dr Aleksander Radwański

Z MOL-em przez kolejne
dziesięciolecia

Najnowsza wersja –
system MOL NET+ zabrał
nauczycieli-bibliotekarzy
tam, gdzie cały świat
podąża – do „chmury”
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W ostatniej dekadzie minionego stulecia, wraz z pojawieniem się możliwości
zakupu niedrogiego sprzętu komputerowego, zaistniała realna szansa wsparcia
pracy bibliotekarza-nauczyciela. Nie od
dziś wiadomo, że najbardziej żmudną
czynnością jest ewidencja biblioteczna.
Jest to przy tym czynność powtarzająca
się w tysiącach bibliotek, katalogujących
te same tytuły. Dlatego już od wczesnych
wersji system MOL pozwalał na wymianę
danych poprzez funkcje eksportu i importu opisów. Zanim sieci komputerowe
stały się powszechnie dostępne, bibliotekarze zrzeszeni w Klubach Użytkowników
MOL-a (KUM) wymieniali się danymi bibliograficznymi. Kiedy Biblioteka Narodowa udostępniła bibliografię narodową
na CD-ROM, do systemu MOL Optivum
dołączany był wybór opisów, najczęściej
powtarzających się w zbiorach bibliotek
szkolnych. Otwarcie dostępu online do
katalogu Biblioteki Narodowej umożliwiło pobieranie opisów bezpośrednio na
formularz wprowadzania danych. System
MOL pomagał katalogować, prowadzić
dokumentację biblioteczną, generować
niezbędne statystyki – wszystko, czego
w swojej pracy potrzebował bibliotekarz-nauczyciel, a co zabierało mu czas,
potrzebny bardziej czytelnikowi. Na pytanie, co skłoniło Jacka Gajkiewicza do
stworzenia programu dla bibliotek szkolnych w 1991 roku, odpowiada on prosto:
„Ponieważ program odpowiadający na
potrzeby bibliotek nie istniał”. Lata 90.
minionego stulecia to prawdziwy wysyp
mniejszych i większych systemów mają-

cych skomputeryzować pracę biblioteki.
Kiedy wyczerpał się pierwszy entuzjazm,
okazało się, że nie wystarczy połączyć „jakiś opis książki” z nazwiskiem czytelnika,
by stworzyć funkcjonalny system biblioteczny. Większość z tych przedsięwzięć
odeszła w zapomnienie.

Biblioteka w chmurze
MOL nie tylko poradził sobie ze zmianami rynku oprogramowania w ciągu
ostatnich 25 lat, ale zaczął wyznaczać
standardy i inicjować dalszy rozwój. Ostatnie wydanie systemu MOL Optivum obejmowało wszystkie niezbędne w bibliotece
szkolnej funkcje – pomimo to program
pozostał prosty w obsłudze i łatwy do
zrozumienia. Najnowsza wersja – system
MOL NET+ zabrała nauczycieli-bibliotekarzy tam, gdzie cały świat podąża –
do „chmury”. I tak jak przed laty pojawił
się tam „Ponieważ takiego programu nie
było”. Nowe technologie pozwalają na
szybkie tworzenie „chmurowych” aplikacji,
więc MOL NET+ nie jest już osamotniony. O tym, które z nich będą się rozwijać
i ewoluować wraz ze swoimi użytkownikami, zadecyduje czas. Jest jednak duże
prawdopodobieństwo, że jakakolwiek
będzie przyszłość technologii sieciowych,
to bibliotekarz znajdzie wśród nich kolejną
wersję MOL-a. I mamy nadzieję, że spełni
ona oczekiwania wielopokoleniowej społeczności użytkowników MOL-a!

Ale wróćmy do tezy
postawionej w temacie…
Funkcje biblioteki szkolnej przez
ostatnie 30 lat nominalnie pozostały takie
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Uważam też, że MOL NET+ to zdecydowanie lepszy program niż MOL Optivum,
wiele funkcji zostało zmienionych i teraz o wiele łatwiej się pracuje. MOL NET+
jest dużo bardziej intuicyjny w obsłudze i po prostu przyjazny użytkownikowi.
Już nie muszę się stresować, że jeśli coś źle wprowadzę, to trzeba będzie książkę
zubytkować lub pominąć dany numer inwentarzowy – teraz po prostu poprawiam
to, co zostało źle wprowadzone.
Nie trzeba już pamiętać o zapisywaniu wprowadzonych danych czy robieniu
kopii zapasowych, program robi to sam. Ja wchodzę i wychodzę z programu, nie
zastanawiając się, czy zapisałam wszystko, co trzeba. Kiedy kończę w danym dniu
pracę, edytuję tylko dziennik biblioteki i wprowadzam statystykę.
Program sam przygotowuje wszelkiego rodzaju statystyki, czy to dla danej klasy,
czy wybranego zakresu nauczycieli.
Nie muszę sprawdzać, czy jakieś książki zostały przetrzymane ponad termin
i pamiętać o wysyłaniu przypomnień. MOL NET+ automatycznie wysyła do
czytelników e-maile informujące, o tym, że upłynął termin oddania książki.
Tak naprawdę mogłabym wymieniać po kolei wszystkie zakładki programu,
na każdej znajdzie się funkcja, która jest nowa lub została ulepszona w stosunku
do poprzedniej wersji programu – od możliwości promowania uczniów jednym
kliknięciem, po grupowe wprowadzanie książek z tym samym numerem ISBN.
Adrianna Fijałka

Nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

same, ale w praktyce zmieniły się dramatycznie. Radykalnie zmieniło się otoczenie
i nawyki użytkowników, chociaż wyposażenie bibliotek radykalnych przeobrażeń
nie przeszło. Obecni uczniowie urodzili
się w świecie, w którym Internet jest takim samym składnikiem infrastruktury jak
prąd elektryczny dla ich rówieśników z lat
90. XX wieku. Smartfon jest praktycznie
częścią nastolatka, która służy nie tylko do
komunikacji, ale definiuje jego tożsamość.
Książka przestała być jedynym oknem na
świat, najlepszym narzędziem poszerzania horyzontów i jedynym dostępnym
medium pozwalającym na uczestnictwo
w kulturze. Lecz książki znajdujące się
w bibliotece szkolnej nie przestały być
jedynym sprawdzonym źródłem wiedzy,
które w obliczu zalewu fałszywych informacji w internecie, stanowią ważny filar
edukacji młodych ludzi.
Dziś wiemy, że biblioteka szkolna jest
także bardziej potrzebna niż kiedykolwiek
wcześniej, bowiem bez wczesnego kształ-
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Biblioteka szkolna jest
bardziej potrzebna niż
kiedykolwiek wcześniej,
bowiem bez wczesnego
kształtowania nawyków
czytelniczych, wiele
funkcji poznawczych
ulega degradacji
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towania nawyków czytelniczych, wiele
funkcji poznawczych ulega degradacji.
Mówiąc inaczej, dzieci, które nie zdobędą kompetencji czytelniczych nie będą
również potrafiły efektywnie korzystać
z innych mediów.
Na nauczycielach-bibliotekarzach
ciąży zatem duża odpowiedzialność, bo
pierwszy kontakt z biblioteką decyduje,
czy zdobędziemy czytelnika czy wykształcimy „librofoba”.

Nowa definicja biblioteki
szkolnej
Świadomość takiego kontekstu wokół
bibliotek szkolnych sprawia, że stają się
one bardziej otwarte i korzystają z nowych
możliwości, przybierając nowe role:
— miejsca spotkań z ciekawymi gośćmi
(podróżnikami, pisarzami),
— miejsca organizacji konkursów (na przykład recytatorskich),
— miejsca różnego rodzaju wystaw,
— przytulnego miejsca wypoczynku od
zgiełku na szkolnym korytarzu,
— spokojnego miejsca nauki i dyskusji,
— miejsca pracy z komputerem i multimediami.

MOL NET+ wspiera biblioteki szkolne
w wypełnianiu swojej misji dostarczając
niezbędne narzędzia i sprawiając, że biblioteka jest bardziej widoczna i dostępna
dla uczniów. Biblioteka staje się bowiem
atrakcyjna i obecna w ich telefonach.
Biblioteka posiadająca MOL NET+ dysponuje tym, czego oczekuje uczeń:
— aplikacją mobilną,
— katalogiem on-line z możliwością wprowadzenia okładek,
— wyszukiwaniem a’la Google,
— katalogiem online dostosowanym do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
— możliwością uzupełniania katalogu o linki
do zasobów powiązanych,
— możliwością tworzenia zestawień tematycznych mających pobudzić ciekawość
ucznia zasobami znajdującymi się w bibliotece.
Prowadzenie biblioteki szkolnej, która
nadąża za zmieniającym się otoczeniem,
nie jest pracą łatwą, lecz podążając za trendami wyznaczanymi przez kolejne wersje
programu MOL, dysponujemy wszystkim,
na co pozwala nam technologia i możemy
mieć pewność, że za chwilę otrzymamy
jeszcze więcej wsparcia w definiowaniu
swojej biblioteki w szkole.
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Inspektor Ochrony Danych
– przede wszystkim strażnik rozsądku
Radosław Wiktorski

Dawno jeden akt prawny nie narobił tyle
zamieszania, co RODO. Oczywiście unijne Rozporządzenie o ochronie danych
osobowych to nie byle jaki akt – obszerny,
niełatwy w czytaniu i kłopotliwy w rozumieniu, do tego stosowany bezpośrednio we
wszystkich państwach Unii. Te wszystkie
cechy, potęgowane jeszcze wprowadzonymi w nim kilkoma zupełnie nowymi regulacjami, w tym dotyczącymi kar finansowych,
sprawiły, że wokół RODO urosło mnóstwo
mitów, nieporozumień i przeinaczeń.

20 lat procedur
W polskich realiach, zwłaszcza sektora finansów publicznych z samorządami
i szkołami na czele, nowe przepisy zderzają się z 20-letnią historią stosowania
dotychczasowych regulacji w zakresie
ochrony danych osobowych. Te zaś –
w przytłaczającej większości przypadków – w pierwszej kolejności kojarzą się
z dokumentami i procedurami. Jest to
oczywiście w pełni uzasadnione skojarzenie – obowiązująca jeszcze do niedawna
stara ustawa o ochronie danych osobowych wraz z wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi nakładała szereg konkretnych obowiązków, których
realizacja wymagała określonej formalizacji, w tym sporządzenia stosownych
dokumentów (upoważnienia, polityka
bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania
systemami informatycznymi, zgłoszenia
zbiorów danych do rejestracji GIODO,
sprawdzenia realizowane przez ABI wraz
ze sporządzanymi sprawozdaniami itd.).
Do tego nie można zapomnieć też o czysto administracyjnym modelu działania organu ochrony danych, jakim było GIODO.
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Elastyczność
Mając taki bagaż historii, trudno więc
widzieć w RODO tego, co jest w nim największą nowością i jednocześnie jedną
z jego największych zalet – elastyczność.
Nie twierdzę oczywiście, że obowiązków
formalnych na gruncie RODO jest mniej
niż poprzednio. Są one jednak określone o wiele rozsądniej – zakres i sposób
realizacji poszczególnych wymagań, od
zabezpieczeń po dokumentację mają być
adekwatne do faktycznej sytuacji, z którą
w danym przypadku mamy do czynienia.
Mogą zatem być różne dla różnych jednostek (administratorów danych). Tam,
gdzie sytuacja tego wymaga, powinny być
bardziej rozbudowane, a w innych przypadkach mogą być prostsze. Takie rozwiązanie
staje się jednocześnie – zwłaszcza teraz, na
początku drogi stosowania Rozporządzenia – jednym z największych problemów.

Przyzwyczajeni do tego,
że prawo mówi nie tylko
co, ale także jak powinno
być zrobione, słysząc
o nowych przepisach,
oczekujemy zachowania
tego standardu

Rozsądek i szacunek
Przyzwyczajeni do tego, że prawo
mówi nie tylko co, ale także jak powinno
być zrobione, słysząc o nowych przepisach, oczekujemy zachowania tego standardu. Z niedowierzaniem słuchamy tych
nielicznych, którzy próbują uświadamiać,
jaka jest konstrukcja i istota Rozporządzenia, często zaś uparcie szukamy i dajemy posłuch tym, którzy powiedzą nam
prosto, co i przede wszystkim jak RODO
wymaga. Problem w tym, że wprost wymaga niewiele. Dwa najważniejsze wymagania stawiane przez RODO to rozsądek i szacunek. Rozsądek we wszystkich
podejmowanych działaniach, a szacunek
do osób, których dane przetwarzamy i do
obowiązującego prawa.

DYREKTOR PRZED WYZWANIEM
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Jeżeli z IOD uczynimy
kolejnego kontrolera lub
audytora działalności
placówki, to jesteśmy
daleko od wspomnianego
rozsądku i jednocześnie
daleko od RODO

Biurokratyczne, oderwane od merytorycznej działalności jednostki podejście
do ochrony danych nie realizuje żadnego z tych wymogów, a w szczególności
tego dotyczącego rozsądku. Widać to
zwłaszcza na przykładzie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli z IOD uczynimy kolejnego kontrolera lub audytora
działalności placówki, to jesteśmy daleko
od wspomnianego rozsądku i jednocześnie daleko od RODO. Niestety wiele
czynników mimowolnie pcha nas w tym
kierunku. Warto zdawać sobie z nich sprawę, by móc – przynajmniej próbować – im
przeciwdziałać.

IOD
Pierwszym z tych czynników jest
obowiązek wyznaczenia Inspektora
Ochrony Danych we wszystkich podmiotach publicznych. Dotychczasowy
ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), będący poprzednikiem IOD,
był fakultatywny – od administratora
danych zależało, czy chce mieć u siebie taką funkcję czy nie. Na gruncie
RODO administrator będący podmiotem publicznym nie ma takiego wyboru
i IODa mieć musi. Nałożenie tego obowiązku w połączeniu z niską świadomością
potrzeb oraz istoty tej funkcji sprawiają,
że często wdrażany model jest wprowadzany w pośpiechu, przypadkowy lub
nieprzemyślany.
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Drugim czynnikiem, który sprzyja zachwianiu istoty i sensu funkcjonowania
IOD u administratora danych (np. w szkole), jest popularność zlecania realizacji tej
funkcji podmiotom zewnętrznym. Daleki
jestem od jednoznacznej ogólnej krytyki tego modelu (wszak jest on wprost
wskazany przez przepis Rozporządzenia
jako możliwy do zastosowania i w wielu
przypadkach może być bardzo użyteczny), jednak nie sposób nie zauważać ewidentnych problemów z nim związanych,
występujących zwłaszcza w sektorze
publicznym.

Inspektor z przetargu?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tryb wyboru wykonawcy. W większości przypadków, na podstawie prawa
zamówień publicznych bądź lokalnych uregulowań w zakresie udzielania zamówień
w samorządzie, wykonawca świadczący
taką usługę zostanie wyłoniony w konkurencji cenowej. Zatem usługę będzie
świadczył podmiot oferujący najniższą
cenę spośród wszystkich, którzy byli zainteresowani. Racjonalność działania takiego przedsiębiorcy nakazuje mu – aby
zachować rentowność przedsięwzięcia
– minimalizowanie nakładu pracy na realizację tych zadań. Jednocześnie ta sama
racjonalność wymaga, by zabezpieczał swój
interes na wypadek roszczeń o niewłaściwe
wykonanie umowy. Tworzenie dużej liczby
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dokumentów jest jednym z podstawowych
sposobów takiego zabezpieczenia.
Drugą konsekwencją niskiej ceny jest
dostępność osoby pełniącej funkcję IOD.
Im niższa cena, tym dana osoba jest zmuszona do obsługi większej liczby jednostek.
Im więcej jednostek, tym mniej czasu dla
pojedynczej szkoły. Im mniej czasu dla
szkoły, tym mniejsza wartość Inspektora
Ochrony Danych dla placówki.
Trzeci aspekt to znajomość branży.
Przepisy o ochronie danych osobowych
(zarówno RODO, jak i nowa polska ustawa) mają charakter ogólny i zastosowanie
zarówno w firmie marketingowej, firmie
informatycznej, szpitalu, urzędzie, fundacji,
jak i w szkole. Oznacza to, że są zbiorem
ogólnych reguł, które muszą być niejako
„przełożone” na realia działania konkretnej
branży, a następnie konkretnej jednostki.
I nie jest dużym problemem te przepisy poznać, natomiast prawdziwą umiejętnością
jest zastosować je w konkretnym przypadku – do tego potrzebna jest dobra wiedza
branżowa. Oświata – ze względu na skalę
regulacji i stopień ich skomplikowania – jest
niezwykle trudnym merytorycznie obszarem. Zatem osoba, która wykonuje funkcję
IOD w jednostkach z różnych branż, tak naprawdę ma ograniczone możliwości utrzymania na odpowiednio wysokim poziomie
swojej wiedzy branżowej w każdym z tych
obszarów. A Inspektor Ochrony Danych,
który działalność szkoły zna tylko z pozycji
bycia uczniem (kilkanaście lub kilkadziesiąt
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lat temu) bądź rodzicem, nie będzie partnerem dla dyrektora, zapewniającym mu
realne wsparcie i na którym można polegać.
I wreszcie czwarty aspekt to znajomość konkretnej jednostki. Truizmem jest
zdanie, że bezpieczeństwo (ogólnie, w tym
także danych) zależy przede wszystkim od
ludzi. Ale ten truizm jest faktem. Zatem
w tym najbardziej kluczowym elemencie
zapewnienia bezpieczeństwa jest realnie
w stanie pomóc ten, kto dobrze zna środowisko, w którym pracuje. Nie będzie
to kontroler przychodzący od czasu do
czasu, anonimowy dla lokalnej społeczności, przed którym – jeśli tylko będzie
taka potrzeba – wszyscy będą „malowali
trawę na zielono”. Taka osoba nie wniesie
żadnej wartości, a jednocześnie zabierze
czas i energię, które można zdecydowanie
lepiej spożytkować.

Osoba, która
dobrze zna
współpracowników,
zna cechy
osobowościowe
poszczególnych
osób i ich zwyczaje,
jest w stanie
rzeczywiście pomóc
w zapewnieniu lub
podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa

Inspektor ze szkoły
Osoba, która dobrze zna współpracowników, zna cechy osobowościowe poszczególnych osób, zna ich zwyczaje jest w stanie
rzeczywiście pomóc w zapewnieniu lub
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.
Jednocześnie ta sama osoba, jako pracująca
na co dzień w tej samej placówce będzie
w stanie rekomendować rozwiązania i zabezpieczenia, które z jednej strony uzna
za adekwatne, ale z drugiej za racjonalne
do wdrożenia, nieutrudniające realizacji
podstawowych zadań szkoły. Między in-

W przypadku
szkół najlepszym
rozwiązaniem jest
posiadanie Inspektora
Ochrony Danych
pochodzącego
z własnego personelu

DYREKTOR PRZED WYZWANIEM
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Celem działania szkoły
nie jest ochrona danych

nymi dlatego właśnie – w przypadku szkół
– najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie
Inspektora Ochrony Danych pochodzącego
z własnego personelu.
Jednak w wielu przypadkach dyrektorowi Inspektor Ochrony Danych zostaje
w dowolnej formie narzucony przez samorząd (w rozumieniu, że dyrektor nie ma
faktycznego wpływu na wybór modelu,
w którym funkcja ta ma być w jego placówce
realizowana), w postaci usługi świadczonej
przez jednostkę obsługi (CUW) lub wynajętą firmę zewnętrzną. W takiej sytuacji
gorąco i jednoznacznie rekomenduję, by
mimo to mieć wśród swoich pracowników
osobę, która będzie kompetentna w zakresie
przepisów o ochronie danych i zapewni
dyrektorowi lokalne, bieżące wsparcie w tematach ochrony danych. Formalnie oczywiście funkcję IOD będzie pełniła osoba
zewnętrzna.
Taki mieszany model wydaje się w przypadku zewnętrznego narzucenia realizacji
funkcji IOD najlepszym możliwym rozwiązaniem. Z jednej strony dyrektor ma bezpośrednio osobę, która mu pomaga i realnie
podnosi poziom bezpieczeństwa, z drugiej
zaś dzięki temu, że jest ona kompetentna

w temacie ochrony danych (i jednocześnie
kompetentna w zakresie branżowym), to
jest partnerem do współpracy z formalnym
Inspektorem, pilnując stosowania rozwiązań
racjonalnych, nieutrudniających normalnej
pracy szkoły.
Na koniec warto podkreślić jeszcze jedną
kwestię. Jakkolwiek ochrona prywatności
to ważne zagadnienie, przepisy RODO to
ważne regulacje, które szkoła powinna stosować, to jednak celem działania szkoły nie
jest ochrona danych. Ochrona danych nie jest
celem samym w sobie w zasadzie dla żadnej
organizacji. Cele działania szkoły są zupełnie
inne, w szczególności będzie to działalność
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza.
Chodzi natomiast o to, by te właśnie cele
były realizowane z poszanowaniem prawa do
prywatności i z poszanowaniem przepisów
o ochronie danych. Zatem ochrona danych nie
jest celem działania szkoły, tylko konieczność
ich ochrony tworzy określone ramy dla realizacji faktycznych celów funkcjonowania placówki oświatowej. Ta konstatacja leży u podstaw
racjonalności w podejściu do ochrony danych
w szkole. Dobry Inspektor Ochrony Danych
powinien być przede wszystkim strażnikiem
właśnie tej racjonalności.

KONGRES
INSPEKTORÓW OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
W OŚWIACIE
Warszawa, 25 października 2018 r.
• Pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce
• Wystąpienia wyłącznie ekspertów z praktyką oświatową
• Pakiet materiałów wspierających Inspektora Ochrony Danych
• Najważniejsze spotkanie praktyków ochrony danych w szkołach i przedszkolach
• Wymiana doświadczeń, praktyczne rozwiązania, porady i wskazówki
• Zapraszamy Inspektorów Ochrony Danych oraz Dyrektorów jednostek oświatowych

DYREKTOR PRZED WYZWANIEM

Agnieszka Krażewska

Po raz kolejny podjęliśmy się realizacji
ambitnego przedsięwzięcia. Tym razem
wspieramy samorządowców w zarządzaniu
oświatą i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów i jest to dla nas prawdziwe
wyzwanie.

Kompetencje kluczowe
W dzisiejszym świecie, aby odnieść
sukces na rynku pracy, potrzebne są przede
wszystkim umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego
uczenia się.
Porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencje
matematyczne i naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne, umiejętność
uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna
– to zdefiniowane przez Unię Europejską
kompetencje kluczowe w procesie uczenia
się przez całe życie.
Kompetencje te zostały zdefiniowane
jako wiedza, umiejętności i postawy, których ludzie potrzebują do samorealizacji,
rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Są one niezbędne w każdym momencie
życia, ponieważ pozwalają funkcjonować
wśród ludzi i z ludźmi, dotyczą pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów czy
budowania zaufania.

Rola samorządów
w kształtowaniu kompetencji
Zdobywanie kompetencji rozpoczynamy w przedszkolu i szkole. To w dużej
mierze od poziomu nauczania, jaki oferuje

zapisy: www.kongres-iod.vulcan.edu.pl
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Projekty dla Samorządów
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placówka oświatowa, zależy dalszy sukces
zawodowy jej absolwenta. Rozwijanie kompetencji kluczowych to nie tylko obowiązek
wynikający z wymagań państwa i podstawy
programowej, to również kwestia współodpowiedzialności samorządów za rozwój
swojej lokalnej społeczności. Kompetencje
mają charakter ponadczasowy, są niezależne od zmieniających się priorytetów oświatowych. Samorządowcy powinni wiedzieć,
jak istotne znaczenie w rozwoju kapitału
ludzkiego i społecznego mają kształtowane
w ramach edukacji formalnej i nieformalnej
kluczowe kompetencje uczniów.
W założeniach merytorycznych naszych projektów chodzi zatem o to, ażeby
lokalna polityka oświatowa była ukierunkowania na rozwijanie kompetencji. W trakcie
realizowanych przez nas szkoleń zależy
nam na pokazaniu roli samorządów nie
tylko w kontekście finansowania szkół,
ale przede wszystkim możliwości kreowania dobrej oświaty.

Kompetencje
mają charakter
ponadczasowy,
są niezależne od
zmieniających
się priorytetów
oświatowych

Podejście strategiczne
To dzięki planowaniu strategicznemu
tworzone są w szkołach warunki do rozwoju. W planach strategicznych w sposób
przemyślany, zgodny z rzeczywistymi potrzebami, ujmowane mogą być zadania,
których realizacja istotnie wpłynie na jakość pracy w szkołach.
Realizację projektów „VULCAN
kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach” oraz „VULCAN kompetencji
w ŚLĄSKICH samorządach” rozpoczęliśmy w styczniu 2018 r. Do projektu przystąpiło 39 samorządów z woj.
małopolskiego oraz 30 samorządów
z województwa śląskiego.

VULCANICZNE INSPIRACJE
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Projekty mają charakter szkoleniowo-doradczy. Jako główny cel określiliśmy
podniesienie kompetencji samorządowców w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych
do poruszania się na rynku pracy.

Główne rezultaty
Głównym rezultatem, który zostanie
osiągnięty w wyniku udziału samorządowców w projekcie, jest wypracowany, indywidualny dla danego samorządu
PLAN ROZWOJU OŚWIATY.
Dla każdego samorządu, który przystąpił do projektu, przewidzianych zostało
kilka etapów wsparcia:
• uczestnictwo w pięciu zjazdach szkoleniowych;
• realizacja spotkań z udziałem lokalnej
społeczności;
• uczestnictwo w sieciach współpracy;
• opracowanie planu rozwoju oświaty;
• objęcie procesowym wspomaganiem
wytypowanych szkół.

Razem dla lepszej oświaty –
lokalne debaty oświatowe
Uczestnicy projektu w sposób szczególny odnoszą się do organizowanych
z udziałem VULCAN spotkań ze społecznością lokalną w formie debat. Możliwość
zainicjowania debaty wokół tematu edukacji i poprawy jakości nauczania w szkołach
jest jedną z korzyści udziału w projekcie,

która jest najczęściej wymieniana przez
samorządowców. W debatach udział biorą
przedstawiciele różnych grup interesariuszy oświaty. Edukację tworzą ludzie —
samorząd, dyrektorzy szkół i nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice. Szczególnie ważny
i cenny w trakcie debat jest głos uczniów.
Wysoka jakość edukacji jest niemożliwa,
gdy wyżej wskazane grupy nie rozmawiają
o swoich potrzebach i perspektywach i gdy
nie próbują poznać i zrozumieć wzajemnie
swoich punktów widzenia. Z naszej perspektywy realizacja debat w projektach
przyczynia się do urzeczywistnienia misji
VULCAN „Razem dla lepszej oświaty”.
Główne tezy, które są poruszane
w trakcie spotkań, to:
• jakie kompetencje kluczowe uważasz za
najistotniejsze?
• jakie cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent szkoły?
• co dla Ciebie i Twojego dziecka oznacza
określenie „dobra szkoła”?
• jakie cechy i umiejętności są niezbędne
dla nauczyciela XXI wieku?
Przed nami organizacja ostatnich zjazdów szkoleniowych. Już w październiku
2018 r. samorządy będą mogły przedstawić
wypracowane w ramach projektów PLANY
ROZWOJU OŚWIATY.
Projekty realizowane są na zalecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Wysoka
jakość systemu oświaty.

województwo
śląskie
94
30

województwo
małopolskie

39

Łączna liczba JST

1110
105

105

Liczba godzin szkoleń

Liczba lokalizacji, w których odbywają się szkolenia

39

Liczba przeprowadzonych debat
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312

Czas trwania debat

1170

Oczekiwania liczba uczestników debat

10
6

21

Liczba doradców

240
900

Liczba zjazdów szkoleniowych

Liczba sieci współpracy

3
22

Liczba trenerów

19
30

1443

Liczba godzin doradztwa

2
22

120

Łączna liczba uczestników

15
6
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Refleksje okołoreformowe…
Marek Konieczniak

Szkoła powinna
przygotowywać uczniów
do radzenia sobie
z nieprzewidywalnymi
zmianami

Obiecałem sobie, że nie będę zabierał głosu w trwającej dyskusji na temat toczącej
się obecnie reformy edukacji, dopóki nie
poczuję wewnętrznie wyraźnego przynaglenia, żeby podzielić się swoimi rozterkami.
Przynaglenie pojawiło się, gdy przeczytałem
tekst „Start w nieznane” Marcina Polaka,
opublikowany w portalu Edunews 1 stycznia 2017 r. Autor po raz kolejny poddaje
miażdżącej krytyce toczącą się reformę.
Deforma, próchno, Tu-154, socjotechnika,
wpadki, turbulencje, a na koniec gorzko-słodkie życzenia noworoczne.

Krytyka raz, proszę
Moja krytyka reformy w zasadzie ogranicza się tylko do jednej kwestii. Reforma
opiera się na mylnym – moim zdaniem –
założeniu, że zmiana struktury przekłada
się na wyższą jakość edukacji. W broszurze
„Dobra szkoła” wydanej przez MEN, w rozdziale „Dlaczego wprowadzamy zmiany?,”
napisano wprost dużą czcionką: „Kluczowe
okazuje się stworzenie spójnej i drożnej
struktury organizacji szkół”. A wszystko dlatego, że „każdy uczeń i nauczyciel zasługują
na dobrą szkołę”, jak we wstępie do tego
dokumentu twierdzi minister Anna Zalewska. Wstęp pani minister kończy deklaracją:
„Zbudujemy dobrą szkołę podstawową, dobre liceum ogólnokształcące, dobrą, dającą
szansę rozwoju, branżową szkołę. Dobra
szkoła ma mieć nauczyciela z odpowiednim wykształceniem i wynagrodzeniem.
Zadbamy o to”.
Cały problem polega więc na tym, że
choć minister Zalewska chce, tak jak całe
społeczeństwo, dobrych zmian jakościowych polskiej edukacji, to przekonana jest,
tak jak tylko pewna część społeczeństwa,
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a nie całość, że zmiany jakościowe wyłonią
się przede wszystkim z nowej struktury
organizacji szkół. Gdy przyjmie się taki
strukturalny punkt widzenia, uzasadnione
wydają się wszelkie działania podjęte w celu
zbudowania dobrej szkoły. Samo budowanie
kojarzy się z bardzo konkretnymi działaniami, wręcz narzuca obraz fizycznego stawiania, cegła po cegle, nowych ścian, nowych
budynków. Jeśli uważamy, że kluczowe
jest zbudowanie nowej struktury, wówczas nieuchronny jest taki właśnie kształt
wprowadzanej reformy. Jest to logiczne,
choć niestety nie oznacza, że prowadzi do
założonego celu – lepszej edukacji.
I tutaj chciałem zakończyć wątek krytyki
reformy, już prawie wszystko na ten temat
zostało bowiem do tej pory powiedziane
w przestrzeni publicznej, a mnie gryzie coś
innego.

Edukacja we mgle.
Jak zwyciężać
w nieprzewidywalnym
środowisku?
Wielokrotnie na łamach licznych portali
i gazet, w wielu wypowiedziach czy artykułach już wybrzmiał i nadal pada słuszny argument, że żyjemy w czasach ciągłej zmiany,
że jedyne, co jest pewne, to zmiana, a przez
ramię zagląda nam nieprzewidywalność.
Jakby na potwierdzenie tego, co piszę, najnowsze wydanie HBR, które właśnie otrzymałem, powitało mnie na okładce latarnią
morską i hasłem: „Zarządzanie we mgle. Jak
zwyciężać w zmiennym i nieprzewidywalnym
środowisku?”. I szkoła powinna przygotowywać uczniów właśnie do radzenia sobie
z nieprzewidywalnymi zmianami, jak twierdzi
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wielu z nas. A może i wszyscy podpiszą się
pod takim stwierdzeniem?
W takim razie mam niewygodne, również dla siebie, pytanie. Czy my w tej chwili
pokazujemy naszym dzieciom i uczniom, że
potrafimy sobie radzić ze zmianą? „Dobra”
zmiana jest jak najbardziej zmianą, i to dla
wielu nieprzewidywalną.
Muszę przyznać, że gdy się nad tym głębiej
zastanowiłem, poczułem się nieswojo, bo również sam jestem przykładem tej sprzeczności,
której muszę stawić czoła. Czyż obecna zmiana
nie jest przykładem, jak świat dorosłych mówi
jedno, a robi drugie i nawet nie potrafi tego
faktu rozpoznać? Chcemy szkoły, która przygotowuje dzieci do rzeczywistości ciągłych
zmian, natomiast gdy rzeczywistość okazuje
się właśnie zmienna, my mówimy: „Hola, hola,
ale to nie o takie zmiany nam chodziło. Zmiana
– tak, ale inna, taka, która będzie przygotowywała nasze dzieci do zmian. Bo rzeczywistość
jest nieprzewidywalna, zmienna…”.

Jedna zmiana, dwa aspekty
Zauważmy, co się tutaj dokonuje. Gdy
wyrażamy ogólny pogląd o nieprzewidywalności zmian i paradoksalnej stałości ich zachodzenia, nie mówimy o treściach tych zmian.
I bardzo słusznie, bo to jest istota problemu
– chcemy, by nasze dzieci potrafiły się znaleźć
i zwyciężać w zmiennym i nieprzewidywalnym
środowisku, niezależnie od tego, co te zmiany
będą przynosiły. Natomiast oczywiście każda
zmiana ma swą treść i można w efekcie przypisać jej wiele przymiotników. A więc gdy zmiana
już zachodzi i zaczynamy poznawać jej treść,
to umiejętność radzenia sobie w takiej sytuacji
może oznaczać co najmniej dwie rzeczy. Po
pierwsze, jesteśmy w stanie przeanalizować,
zrozumieć problem, przed którym stajemy,
i to w wielu aspektach – merytorycznym,
emocjonalnym czy społecznym. Po drugie,
potrafimy rozpoznać sferę wpływów, czyli na
co mam wpływ i co mogę zmienić, a na co nie
mam wpływu i czego nie mogę zmienić. Mamy
zatem niejako dwa aspekty radzenia sobie
z nieprzewidywalnymi zmianami. Umiejętność
zrozumienia toczących się wokół zmian oraz
umiejętność odkrycia, co i jak ja mogę zrobić,
żeby wykorzystać tę zmianę dla własnego
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rozwoju i środowiska, w którym funkcjonuję,
niezależnie od samej jej treści.
Mam poczucie, że obecnie świat
dorosłych poprzez własny przykład naucza
dzieci i młodzież szkolną, że absolutnie
kluczowe jest skupianie się na tym, na co nie
mamy wpływu, i poddawanie się nastrojom,
które nieuchronnie takie uporczywe
forsowanie muru głową musi przynieść. Nie
chodzi tutaj o prawo czy wręcz obowiązek
wyrażania swego własnego stanowiska
i oceny zaproponowanej reformy. Chodzi o to,
jak następnie radzimy sobie z rzeczywistością,
gdy nasza ocena nie ma wpływu na tę
rzeczywistość. Jak sobie radzić ze zmianami,
nad którymi nie mamy kontroli. Już w tym
miejscu na kontrargument, że trzeba zrobić
wszystko, by zatrzymać reformę, włącznie
z wyjściem na ulicę w rejtanowskim geście
odwagi i rozpaczy, chcę odpowiedzieć: „Tak,
oczywiście można tak zrobić, ale czy to jest
sposób radzenia sobie z nieprzewidywalną
rzeczywistością, jakiego chcemy uczyć nasze
dzieci?”.
– Tato, po ostatnim zebraniu w szkole mówiłeś, że
szkoła powinna przygotowywać nas do radzenia
sobie w zmieniającym się świecie. A ty jesteś przygotowany? A pani dyrektor jest przygotowana? A pani
wychowawczyni jest przygotowana? A mama?
– Hm…?????
– Tato, czy „przygotowanie” oznacza ciągle zły
humor, ciągłe narzekanie i mówienie źle o innych?
Przecież jak mówię, że Antek to kretyn, i nie chcę się
z nim bawić, to mówisz, że to nieładnie. A ostatnio
słyszałem, jak mówisz do sąsiada, że to banda
kretynów, tylko nie usłyszałem, kto jest tą bandą.
Kto, tato? Tato, słyszałem, jak to samo mówiła na
przerwie pani od fizyki do pani od geografii, tylko
trochę inaczej, i coś o księżycu było, coś chciały tam
wysłać, nie pamiętam. Tato, to jak to jest? To która
banda ma w końcu rację?
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Tato, a reforma to zawsze
deforma?
Jakie wnioski wyciągają uczniowie
i młodzi ludzie, patrząc na obecną sytuację, gdy ich nauczyciele czy rodzice
skupiają się głównie na tym, na co nie
mają wpływu? Czego się uczą, kiedy
z jednej strony słyszą od dorosłych, że
szkoła powinna ich przygotować do życia
w turbulentnych czasach, a z drugiej –
ci sami dorośli w obliczu turbulentnej
zmiany ciągle narzekają, wieszczą kasandryczne przepowiednie, wyrażają się bez
szacunku o swoich adwersarzach i tracą
z pola widzenia cały duży obszar wpływu, gdzie ciągle sami mogą decydować,
co będą robili oraz jak będą odbierać
świat zewnętrzny i jak w efekcie będą
się w nim czuli?

Zaczynać od siebie
Reforma toczy się już od wielu lat, nie
ta formalna, ta oddolna. Polską szkołę
i szkołę w innych krajach zmienią oddolne
zmiany, które następują w świecie, nie
w edukacji, tylko w świecie. Edukacja
nie jest wyspą ani wydzielonym obszarem, który jest połączony ze światem
zewnętrznym jedynie przez okrągłe
zdanie preambuły ustawy o oświacie, że
„oświata stanowi wspólne dobro całego
społeczeństwa”. Mówienie, że nauczyciele
i uczniowie zasługują na dobrą szkołę,
jest właśnie wyrazem myślenia postrzegającego oświatę jako wydzielony obszar
społeczeństwa, którym musi się zająć
rząd, bo inaczej nauczyciele i uczniowie
sobie nie poradzą. Trzeba im posłać łóżko,
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zastawić stół i ich zaprosić – no, proszę,
teraz możecie się dobrze wyspać i dobrze
zjeść, i komu to zawdzięczacie, no, komu?
Nie, nauczyciele i uczniowie nie
zasługują na dobrą szkołę, bo szkoła
nie jest żadną zewnętrzną strukturą,
gdzie wkładamy obiekty, dla których te
struktury przygotowujemy. Uczniowie
i nauczyciele stanowią szkołę i zasługują,
aby być traktowani jak podmioty swego
własnego rozwoju i pielgrzymowania
w poszukiwaniu sensu życia. To oni powinni być głównymi twórcami zmian,
a nie biernymi odbiorcami.
To nie nauczyciele i uczniowie potrzebują dobrej szkoły, tego bardzo potrzebuje
społeczeństwo, tego bardzo potrzebuje
świat. Obecny stan świata ze wszystkimi
naprawdę poważnymi problemami mówi
jedno – to my, dorośli, jesteśmy za te problemy odpowiedzialni. To my, dorośli, ze
swoim cynizmem, mówimy jedno, a robimy
drugie. To my, dorośli, mamy czelność
mówić młodym ludziom: „Pokażemy wam,
jak żyć, my wam przygotujemy szkołę
na miarę naszych czasów”. Czyli na jaką
miarę? Pychy, arogancji, egoizmu, walki
o pokój z zabijaniem oponentów, niszczeniem ekosystemów, dziecinadą strasznie
poważnie brzmiących marszów, przemarszów, protestów z transparentami: „Precz
z…”, „Nie pozwolimy, by…”, „Ręce precz
od…”, „Chodźcie z nami…”.
– Tato, a czy jak już będzie precz z… i nie
pozwolimy, by… oraz ręce pójdą precz od…,
a my już z nimi pójdziemy, to ci panowie
i panie nie będą krzyczeli?
– Hm, dobre pytanie… Będą, synku, tylko że
już inni, choć równie oburzeni… I transparenty będą miały trochę inny kolor, ale będą
się zaczynały od tych samych słów…
– Tato, to znaczy, że jesteśmy w czarnej…
to znaczy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji?
– Jest, synku, zawsze jest. Widzisz, jak
mrówka chodzi za mszycą, to tylko jedno
jej w głowie i wydaje się jej, że nie ma nic
lepszego niż słodkie kupy, jakie mszyca
zostawia na liściu.
– Tato, nie jarzę…
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Pomagajmy sobie
Czy naprawdę sądzimy, że jesteśmy
zakładnikami MEN? Czy naprawdę chcemy
się odurzać przekonaniem, że pomysły MEN
są w stanie zmienić rzeczywistość dusz
i serc dzieci i młodzieży oraz prawdziwie
realizujących swe powołanie nauczycieli?
Nie uzależniajmy się od MEN, nie chodźmy
krok w krok za tą instytucją, tropiąc ślady
bezsensu, odurzając się poczuciem irytacji
i niemocy. Obecna reforma odzwierciedla aktualny stan zbiorowej świadomości
politycznej (żeby nie było wątpliwości:
mówię o całej klasie politycznej), a zbiorową świadomość zmienia się tylko przez
indywidualną zmianę własnej świadomości
każdego z nas.
Pomagajmy sobie nawzajem, przypominając sobie, jak wiele potrafimy zrobić,
niezależnie od struktur organizacyjnych.
Przypominajmy sobie, że to ja decyduję, czy
wejdę uśmiechnięty do klasy, gdzie czekają
na mnie moi uczniowie. Zamartwianie się
teraz tym, co będzie później, uporczywe
trzymanie się pytań, czy reforma zdeformuje
szkołę, czy nie i jak wpłynie to na moje życie, jest mało skuteczne. Dosyć ma dzień
swojej biedy. I wystarczy się skupić na tym,
co teraz mam do zrobienia. Usuńmy się
w ciszę naszych przekonań, nie rezygnując
z nich, lecz wręcz odwrotnie – żyjmy nimi,
podejmując te zadania, które są przed nami.
Nie dajmy się zagarniać jałowemu zgiełkowi. Etty Hillesum, holenderska Żydówka,
w sytuacji o wiele bardziej skrajnej, będąc
więźniem obozu koncentracyjnego, mówiła:
„Czy dałoby się wpoić ludziom przekonanie,
iż można «pracować» nad zdobywaniem
wewnętrznego spokoju, że można istnieć
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dalej, ufając i wiodąc twórcze życie duchowe i wznosząc się ponad strach i [złowróżbne] pogłoski?” […] „Przygotowanie w nas
samych nowych czasów to jedyny sposób,
aby rzeczywiście nastąpiły” .

Wolni od i do
Bądźmy dla siebie wsparciem, świadcząc, że każdą zmianę można obłaskawić,
ogarnąć i znaleźć w niej skarb dla siebie. Jak
ktoś powiedział: „Gdy zamykają się nade
mną fale, nurkuję głębiej w poszukiwaniu
perły”. Załóżmy wirtualny Komitet Wolności Wewnętrznej, by przypominać sobie
o naszej wolności do własnych wyborów
i wolności od jednoznacznie złego wpływu
na nas świata zewnętrznego. Przypominajmy sobie, że jesteśmy w tym doświadczeniu
razem. Jeśli już wypowiedzieliśmy wszystko,
co myślimy o reformie, i jasno przedstawiliśmy nasze stanowisko, ale nie przyniosło to
zmiany myślenia rządzących, nie zasilajmy
rzeki narzekań i „kasandrzenia”. Pozostańmy
w nurcie naszego życia. Zajmijmy się tym, co
potrafimy najlepiej oraz co wynika z naszej
pasji i powołania.
Żadne rozporządzenie, żadna ustawa
i żadna reforma nie stają w drzwiach klasy,
do której wchodzi nauczyciel. Jesteśmy
razem, ja i moja klasa, i ode mnie zależy,
czy zobaczę błysk radości w oczach moich
uczniów jako odbicie mojego zaangażowania i oddania się pięknej relacji z młodymi
ludźmi. Starajmy się najpierw o relacje,
a reszta zostanie nam dodana. A wówczas
zawirowania reformy staną się jeszcze bardziej wymownym przykładem dla uczniów,
jak można sobie radzić z turbulencjami
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zmian. Nie chodzi o to, by kłaść uszy po
sobie lub głośno narzekać, bo to są dwie
strony tego samego medalu. Chodzi o to,
by żyć pełną piersią niezależnie od wszystkiego, wykorzystywać każdą chwilę, pamiętając, że nikt ani nic nie zdominuje mego
wnętrza bez mojej na to zgody. Postanówmy
sobie, że będziemy ambasadorami wytrwałości. Ambasadorami wolności do własnego
pięknego wnętrza. Nie podejmujmy rozmów
w pokojach nauczycielskich, w portalach
i na forach, jeśli jedynymi ich owocami są
wzmagający się niepokój i osłabienie zapału. I nie jest to bardzo trudne zadanie,
a z pewnością łatwiejsze niż doświadczenia
cytowanej już Etty Hillesum, która w innym
miejscu swych dzienników pisze:
„Czuję w sobie to bezgraniczne pragnienie odkrywania najgłębszych pokładów,
łączących wszystkie Twoje różnorodne
i wzajemnie zwalczające się stworzenia
na całej ziemi. Właśnie o tym, co wspólne,
chciałabym mówić głosem cichym i łagodnym, ale jednocześnie niepowstrzymanym
i przekonującym. […] Przekonanie, że życie
jest jednak bardzo piękne, raz po raz wzbiera
we mnie małą rozgrzewającą falą, ciągle od
nowa, również w trudnych chwilach. Niepojęte uczucie, co nie znajduje też oparcia
w świecie, w jakim teraz żyjemy. Istnieją
wszak i inne rzeczywistości, odmienne od
tych, o których czytamy w gazetach czy
słyszymy w bezmyślnych i burzliwych rozmowach wystraszonych ludzi” .

Największy dar dla uczniów
To właśnie teraz uczniowie mogą się od
nas nauczyć najwięcej na temat radzenia
sobie ze zmiennym światem. Obserwują bowiem świat i nas i wyciągają wnioski, budują
swoje przekonania. Każdego dnia pytajmy
się siebie, czy chcę się czuć zakładnikiem
zewnętrznych wydarzeń, czy też cieszyć
się świadomością poczucia sensu, które
dają mi moje życie i moja praca. A praca
nauczyciela, jak żadna inna, ma zawsze sens,
ogromny sens – i to nie ustawy, rozporządzenia, ewaluacje, reformy ani protesty za
lub przeciw nadają głębię temu sensowi.
Sens pracy nauczyciela skrywa się w głę-
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boko humanistycznej roli, jaką odgrywa,
i w relacjach, jakie buduje z młodymi ludźmi.
Nauczyciel zawsze, czy chce, czy nie chce,
jest przykładem myślenia i postaw przejawianych w zachowaniach. Najbardziej
oddziałuje sobą, swoim czystym byciem,
jakością swojej obecności, pozawerbalnej
obecności, oraz słuchaniem siebie i innych.
„Gdy słucham drugiego człowieka,
nie próbuję nim zawładnąć, nie zakładam
z góry, co chce mi przekazać. Nie próbuję
osądzać, nie potępiam. Po prostu przyjmuję
to, co mówi i akceptuję wszystko, co wyraża,
także to, kim jest. Słuchanie zakłada głęboki szacunek i przeświadczenie, że drugi
człowiek jest cenny i ma coś ważnego do
zakomunikowania. Jego doświadczenie
rzeczywistości może się różnić od mojego,
jednak jest równie autentyczne.
Jeśli naprawdę słucham, jest to znak,
że moje mechanizmy obronne odeszły
w kąt. Przestaję wtedy porównywać, nie
staram się pokazać, że jestem lepszy. Nie
szykuję odparcia zarzutów ani ciętej riposty. Słuchanie zakłada bezbronność:
porzucenie moich «narracji» i wyjaśnień,
struktur i prawideł, odpuszczenie potrzeby
«naprawiania»; zostawienie wszystkiego i ufanie. Słuchanie jest podstawowym
sposobem bycia, które pozwala nam żyć
w otwarciu na innych.
Oczywiście mówię tu o sposobie bycia, które jest poniekąd czymś więcej niż
słuchaniem. […] oznacza swoiste zapraszanie drugiego człowieka i bycie z nim;
zakłada ono przekonanie, że inny jest
piękny, mądry, jest godny miłości. […]
«Słuchanie» jest więc także patrzeniem
na drugiego, które mówi: «Jesteś ważny
i piękny», jest takim sposobem bycia, które
oznacza: «Cieszę się, że jesteśmy razem»” .
– Tato, czyli jak? Jest bardziej dobrze
czy bardziej źle? Bo się pogubiłem.
– Jest dobrze, synku, zawsze jest
dobrze. Nawet gdy inni mówią, że
jest katastrofa, niektórzy dodają
„ale jaka piękna” i podejmują kolejne
działania, a świat otwiera dla nich
swe ramiona.
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Zmiany w finansach i organizacji
oświaty spowodowane reformą
Mariusz Tobor, Jan Zięba

Od roku szkolnego 2014/15, czyli od momentu, gdy sześciolatki po raz pierwszy
masowo poszły do szkół, w polskiej oświacie trwają przekształcenia organizacyjne
o skali największej od czasu utworzenia
gimnazjów. Jednocześnie mamy do czynienia ze zmianami demograficznymi.
W niniejszym artykule1 staramy się pokazać, jak wszystko to wpłynęło i będzie w najbliższym czasie wpływać na organizację i finanse. Nie skupiamy się jednak na pojedynczej
szkole czy nawet samorządzie, ale patrzymy
na zagadnienie z dużo szerszej perspektywy
– całej polskiej oświaty samorządowej.

Wydatki i dochody oświaty
W 2017 r. łączne wydatki oświatowe
jednostek samorządu terytorialnego wyniosły prawie 71 mld zł, przy czym 68%
tej kwoty stanowiły wydatki osobowe.
Jeśli uwzględnimy tylko wydatki bieżące,
czyli pominiemy inwestycje i działania
finansowane z funduszy europejskich, to
utrzymanie oświaty w 2017 r. kosztowało
samorządy 66 mld zł. Z tej kwoty niecałe
42 mld pochodziły z subwencji oświatowej, a nieco ponad 4 mld z dotacji oraz
wpłat rodziców i innych dochodów przynoszonych przez jednostki oświatowe.

Wykres 1. Wydatki oświatowe samorządów
1 Wszystkie zestawienia oraz informacje liczbowe zamieszczone w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane przez autorów, przy czym:
• dane do zestawień dotyczących organizacji oświaty pochodzą z bazy danych oświatowych Systemu Analiz Samorządowych (SAS) Związku Miast
Polskich, dla której pierwotnym źródłem danych jest system informacji oświatowej (SIO);
• dane do zestawień finansowych pochodzą ze sprawozdań Rb-27s i Rb-28s udostępnianych przez Ministerstwo Finansów;
• do przygotowania prognozy liczb uczniów wykorzystano Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030 sporządzoną przez Główny Urząd Statystyczny,
dane o urodzeniach oraz liczbie ludności wg poszczególnych roczników z Banku Danych Lokalnych GUS oraz informacje o liczbach uczniów z bazy
danych oświatowych SAS.
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Wykres 2.

Wykres 3.

Dochody i wydatki bieżące oświaty

Brakujące 20 mld zł samorządy musiały
znaleźć w pozaoświatowych dochodach
własnych.
Jak wynika z wykresu 2, bieżące wydatki i dochody2 oświaty rosną nieprzerwanie
od wielu lat, przy czym nieustannie wzrasta
też kwota różnicy między tymi dwiema
wielkościami (zob. wykres 3). W ujęciu
procentowym (zob. wykres 4) wygląda to
nieco inaczej. W latach 2010–2014 wyliczony dla wszystkich samorządów wskaźnik nadwyżki wydatków nad dochodami
oświaty prawie się nie zmieniał i wynosił ok.
36%. To znaczy, że – mimo wzrostu kwot –
bieżące wydatki oświatowe samorządów
były w tych latach stale o 36% większe
od subwencji i innych dochodów oświaty.
W 2015 r. wskaźnik nadwyżki wydatków
nad dochodami wyraźnie się zwiększył
(o niespełna 1,5 punktu procentowego),
a w 2017 r. gwałtownie skoczył aż o ponad
5 punktów procentowych, do rekordowego
jak dotąd poziomu 43,6%.

Można więc powiedzieć, że przeciętny
samorząd do każdej złotówki, którą dostał
od państwa na utrzymanie szkół, przedszkoli
i innych jednostek oświatowych lub „zarobił” dzięki posiadaniu tych jednostek (np.
z wynajmu powierzchni oświatowych w budynkach), musiał w 2017 r. dołożyć prawie
44 grosze z innych źródeł. Jednak wielkość
ta to średnia obliczona dla wszystkich JST
w kraju. Tymczasem są wśród tych JST takie,
które nie dołożyły ani grosza, i takie, które
do każdej złotówki z dochodów oświaty
dodały drugie tyle z innych środków.
Wykres 5 przedstawia rozkład wskaźników nadwyżki wydatków nad dochodami
wśród wszystkich JST w latach 2011 i 2017.
Na tym wykresie kolejne pary słupków obrazują liczby JST, których nadwyżki wydatków
nad dochodami mieściły się w określonych
przedziałach: od wartości ujemnych do 0%
włącznie, od 0% do 10%, od 10% do 20% itd.
Jak widać, w roku 2011 niemal 200 samorządów nie wydawało na bieżące utrzymanie

2 Przyjęliśmy, że bieżące wydatki oświatowe to wydatki z działów 801 i 854 z wyłączeniem wydatków majątkowych (czyli wydatków z paragrafów
z zakresu 601–680), oraz wydatków finansowanych ze źródeł zagranicznych (czyli tych, których czwarta cyfra jest większa od 0), oraz wydatki
z rozdziału 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego). Natomiast bieżące dochody oświaty to wpływy z subwencji oświatowej
(rozdział 75801, paragraf 2920), oraz z paragrafów 0610, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0840, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020,
2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2210, 2220, 2230, 2310, 2320, 2330, 2370, 2390, 2400, 2440, 2460, 2700, 2710, 2900, 2910, 2920,
2990 w działach 801 i 854.
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Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami oświaty

oświaty żadnych pieniędzy z dochodów własnych. W 2017 r. liczba takich samorządów
spadła do 32. W 2011 r. największa grupa
samorządów mieściła się w przedziale nadwyżki wydatków nad dochodami od 30% do
40%, a w 2017 r. dominowała nadwyżka
pomiędzy 40% a 50%. Istotnie wzrosła licz-

Wykres 4.

ba samorządów dopłacających do oświaty
z dochodów własnych od 50% do 70%.
Ze względu na to, że działanie algorytmu
podziału subwencji oświatowej nie odzwierciedla rzeczywistych proporcji kosztów utrzymania szkół różnych typów i rodzajów, średnie
nadwyżki wydatków oświaty nad dochodami

Procentowy wskaźnik nadwyżki wydatków bieżących nad dochodami oświaty
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Wykres 5.

Rozkład wskaźników nadwyżki wydatków nad dochodami w latach 2011 i 2017

bardzo się różnią w zależności od kategorii
samorządu, co przedstawia wykres 6. Przeciętnie najwięcej „dopłacają do oświaty” gminy
miejskie, mające ponad 5 tys. mieszkańców
(w skrócie – gm >5 tys.3 ). Co ciekawe w grupie tej wielkość nadwyżki w ostatnich latach
malała, by gwałtownie wzrosnąć w 2017 r.
Wyraźny wzrost nadwyżki w 2017 r. nastąpił
także w pozostałych grupach samorządów.
Najmniejsza nadwyżka występuje w powiatach ziemskich (oznaczonych na wykresie symbolem pz). Jednak to właśnie sytuacja powiatów
ziemskich wydaje się najtrudniejsza, gdyż do
roku 2013 powiaty jako grupa nie dopłacały do
oświaty, a w roku 2017 średnia nadwyżka tej
grupy samorządów wyniosła aż 8%. W ostatnich dwóch, trzech latach wielu powiatowych
skarbników, którym oświata nie sprawiała do
tej pory żadnych finansowych problemów, bo
sama się utrzymywała, nagle stanęło przed
dużym wyzwaniem wygospodarowania kilku
milionów złotych, o które trzeba było uszczuplić
inne wydatki, aby utrzymać powiatowe szkoły.
Wykres 7 pokazuje, jak bardzo zmieniła się
nadwyżka wydatków nad dochodami w powiatach. W 2011 r. 181 powiatów nie dopłacało
do bieżącego utrzymania oświaty ani złotówki.
W 2017 r. takich powiatów było tylko 31.

Wykres 6.

Przyczyny wzrostu kosztów
utrzymania oświaty
w powiatach
Teoretycznie do powiatów nie dotarły
jeszcze efekty reformy oświaty i nie można
nimi tłumaczyć kłopotów z utrzymaniem szkół.
W ostatnich latach głównym problemem szkół
powiatowych było stałe zmniejszanie się liczby uczniów (zob. wykres 8). Mniejszy nabór
uczniów do szkół utrudniał organizowanie
oddziałów o optymalnych – z perspektywy
ekonomicznej – wielkościach. W technikach
powstawało też coraz więcej oddziałów dwuzawodowych, w których wszystkie przedmioty
zawodowe muszą być prowadzone w małych grupach. Jednocześnie naturalne były
naciski środowisk nauczycielskich na organizowanie coraz mniejszych oddziałów, aby
nie zmniejszać ich liczby pomimo spadającej
liczby uczniów, bo to musiałoby się wiązać ze
zwolnieniami nauczycieli.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można
podejrzewać, że od momentu podjęcia decyzji
o likwidacji gimnazjów, kiedy stało się pewne,
że miejsc pracy w powiatowych szkołach od
roku szkolnego 2019/20 będzie znacznie
więcej niż wcześniej, a powiatowa oświata bę-

Średnie wskaźniki nadwyżki wydatków nad dochodami oświaty w podziale na kategorie JST

dzie wymagała z tego powiatu dużych zmian,
w wielu powiatach zaniechano działań racjonalizujących organizację szkół (których koszty
utrzymania rosły wskutek niżu demograficznego) w oczekiwaniu na „podwójny” nabór
absolwentów gimnazjów i ośmioletnich szkół
podstawowych, który rozwiąże problem braku
miejsc pracy dla nauczycieli. W ten sposób

Wykres 7.

reforma oświaty, choć nie dotarła jeszcze do
powiatów, odbiła się wyraźnie na ich kondycji
finansowej.
To, że oświata powiatowa (i nie tylko powiatowa) jest coraz drożej zorganizowana,
najlepiej widać na wykresie 9. Przedstawia on
zmiany liczb uczniów przypadających na jeden
nauczycielski etat przeliczeniowy4 w ogólno-

Zmiany rozkładów nadwyżek wydatków nad dochodami dla powiatów ziemskich

3 Liczby w opisach kolumn na wykresie 6 oznaczają wielkości samorządów należących do danej grupy, a skróty literowe wskazują na rodzaj; gw
oznacza gminy wiejskie, gmw – gminy miejsko-wiejskie, gm – gminy miejskie, mnp – miasta na prawach powiatu, a pz – powiaty ziemskie. Zatem
np. skrót gmw 10-20 tys. oznacza gminy miejsko-wiejskie liczące od 10 do 20 tysięcy mieszkańców.

4 Liczbę etatów przeliczeniowych określamy przez odniesienie liczb godzin zajęć poszczególnych nauczycieli do ich pensów. W tym ujęciu
zarówno 27 godzin lekcji języka polskiego realizowanych wg pensum 18-godzinnego, jak i 45 godzin zajęć bibliotekarza (pensum 30) daje 1,5
etatu przeliczeniowego.
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Wykres 8.

Zmiany łącznej liczby uczniów szkół szczebla powiatowego (do roku 2017/18 dane rzeczywiste) 5

dostępnych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz typowych szkołach
szczebla powiatowego (liceach, technikach,
zasadniczych szkołach zawodowych/szkołach
branżowych) dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST. Im mniej uczniów przypada
na jeden etat, tym większe są jednostkowe
koszty kształcenia.
Warto przy tym zauważyć, że powiaty są
jedyną grupą samorządów, dla których dochody oświaty (w których oczywiście dominującą
kwotą jest subwencja oświatowa) w ostatnich
latach zaczęły maleć, w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów (zob. wykres 9).
Spadek liczby uczniów przypadających na
etat w szkołach powiatowych z niemal 11 do
około 9,5, w powiązaniu z malejącą subwencją
oświatową musiał spowodować istotny wzrost
różnicy między wydatkami a dochodami oświaty w powiatach ziemskich.

Przyczyny wzrostu kosztów
w szkołach gminnych
Likwidacja gimnazjów sprawiła, że w siódmym roku nauki uczniowie uczą się w mniejszych oddziałach niż do tej pory. Jest tak oczywiście dlatego, że oddziały gimnazjalne były

zawsze trochę większe niż oddziały szkoły
podstawowej (zob. wykresy 11 i 12).
W roku szkolnym 2017/18 przybyło 627
samorządowych szkół podstawowych, prawie
wszystkie powstały w wyniku przekształcenia
likwidowanych gimnazjów. W efekcie obwody szkół podstawowych w gminach, w których utworzono te szkoły, stały się mniejsze,
a trzeba pamiętać, że zmniejszenie obwodów
najczęściej prowadzi do zmniejszenia oddziałów. Przykładowo, jeśli na jakimś obszarze
działają dwie szkoły podstawowe i mieszka
44 potencjalnych pierwszoklasistów, to najprawdopodobniej uda się w każdej z tych szkół
utworzyć po jednym dość dużym oddziale. Jeśli
jednak z obwodów dwóch dotychczasowych
szkół wyłączymy część dla nowej jednostki,
to konieczne będzie podzielenie uczniów nie
na dwa, lecz na trzy oddziały – ich średnia
wielkość spadnie więc z 22 do 14,67 ucznia.
Zatem przekształcenie gimnazjów w nowe
szkoły podstawowe może być szczególnie
kosztowne dla małych gmin, w których liczby
uczniów w poszczególnych obwodach nie
są duże.
Zmniejszenie wielkości oddziałów w siódmym roku kształcenia i utworzenie nowych
szkół miało wpływ na wydatki tylko przez

5 Wykres obejmuje licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe i licea profilowane dla młodzieży (bez specjalnych
i artystycznych) prowadzone przez JST i inne organy. Jedna linia wykresu (6-latki w przedszk., bez gimnazjów) odzwierciedla zmiany liczby uczniów
z uwzględnieniem likwidacji gimnazjów i podniesienia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, druga zaś (6-latki w szkole, gimnazja) przedstawia
prognozę porównawczą wykonaną przy założeniu, że gimnazja nadal istnieją, a większość 6-latków idzie do szkoły.
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Wykres 9.

Liczby uczniów i wychowanków przedszkoli przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy

cztery miesiące 2017 r. (ich skutki w większym
stopniu objawiły się w bieżącym roku budżetowym). Natomiast kolejny czynnik zwiększający
jednostkowe koszty oświaty gminnej pojawił
się o rok wcześniej. Chodzi o zmniejszenie
wielkości oddziałów klas pierwszych szkół
podstawowych wskutek podniesienia wieku
obowiązku szkolnego (zob. wykres 13).
W efekcie wyraźnie zmniejszyła się liczba
uczniów przypadających na jeden etat nauczyciela w szkołach gminnych (zob. wykres
9), a tym samym wzrosły koszty kształcenia

Wykres 10.

jednego ucznia. Również w przedszkolach,
mimo zwiększenia liczby wychowanków,
liczba podopiecznych przypadających na
jeden etat nauczyciela nie wzrosła, lecz nawet zmalała.
Podniesienie wieku obowiązku szkolnego i reforma strukturalna spowodowały
więc na razie wzrost poziomu zatrudnienia
w szkołach gminnych (wzrosła liczba przeliczeniowych etatów nauczycieli). Dla roku
szkolnego 2017/18 wielkość tego wzrostu
w prowadzonych przez JST przedszkolach

Zmiany dochodów i wydatków bieżących oświaty w powiatach ziemskich

BIULETYN JUBILEUSZOWY

Z SZERSZEJ PERSPEKTYWY

29

Wykres 11.

Średnie liczebności oddziałów w szkołach podstawowych i w gimnazjach w roku szkolnym 2016/17

i szkołach szczebla gminnego – po odliczeniu
wpływu czynników demograficznych – szacujemy na ponad 13 tys. nauczycielskich etatów
przeliczeniowych. Wydatki na utrzymanie
oświaty szczebla gminnego były więc z tego
tytułu większe o ok. ¾ miliarda złotych.
Niestety, zwiększenie subwencji oświatowej nie zrekompensowało wzrostu wydatków
na utrzymanie szkół gminnych, więc oczywistym skutkiem takiego stanu rzeczy było
zwiększenie nadwyżki wydatków bieżących
nad dochodami gminnej oświaty.

Jak w najbliższych latach
będzie się zmieniała
organizacja i koszty oświaty
gminnej?
W roku szkolnym 2018/19 po raz kolejny zmaleje średnia liczebność oddziałów
szkół podstawowych, ponieważ oddziały
klasy ósmej będą mniejsze niż oddziały klasy
drugiej gimnazjalnej. Z każdym rokiem przybywać też będzie mniejszych oddziałów szkół
podstawowych, którym wskutek reformy
zmniejszono obwody. Wszystko to sprawi, że
liczba uczniów przypadających na jeden etat
nauczycielski będzie nadal malała, a koszty
kształcenia jednego ucznia będą rosły.
Jednak po roku szkolnym 2018/19 ze
szkół gminnych odejdzie ostatni rocznik
gimnazjalistów (zob. linię zieloną na wykresie 14), co spowoduje gwałtowny spadek zatrudnienia nauczycieli, a tym samym
zmniejszenie sumy wydatków na utrzymanie
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oświaty. Jeśli więc nie nastąpią radykalne
zmiany w wielkości lub sposobie podziału
subwencji oświatowej, można się spodziewać,
że procent nadwyżki wydatków bieżących
nad dochodami oświaty w przeciętnej gminie wzrośnie, ale kwota tej nadwyżki będzie
mniejsza niż dotychczas.

Wykres 12.

Średnie wielkości oddziałów klasy I gimnazjów/VII SP

Wykres 13.

Średnie wielkości oddziałów klasy I szkół podstawowych

Jak w najbliższych latach
będzie się zmieniała
organizacja i koszty oświaty
powiatowej?
Powiaty czeka organizacyjna rewolucja.
W roku szkolnym 2019/20 rozpocznie się
okres wzrostu liczby uczniów, który (z wyjątkiem lat 2020/21–2021/22) potrwa do
roku 2023/2024, po czym łączna liczba
uczniów szkół prowadzonych przez powiaty
ponownie zacznie spadać (zob. wykres 8).
Trzeba przy tym pamiętać, że gwałtowny wzrost liczby uczniów wynikać będzie ze zmian organizacyjnych w oświacie
w ostatnich latach, a nie z radykalnego
odwrócenia trendu demograficznego. We
wrześniu 2019 r. do klas pierwszych szkół
prowadzonych przez powiat trafi dwa
razy więcej uczniów niż rok wcześniej, ale
nie będzie to jedna klasa pierwsza, lecz
dwie odrębne klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz ponadpodstawowej (zob.
wykres 14). Nie znikną zatem przyczyny,
które sprawiły, że trudno jest organizować oświatę tak, aby jej koszty nie rosły
w kolejnych latach.

BIULETYN JUBILEUSZOWY

Nieco później do szkół powiatowych
trafią uczniowie obecnych (w roku 2018/19)
klas piątych szkoły podstawowej, których
jest niemal o połowę więcej niż w obecnych
klasach szóstych, gdyż uczniowie ci zaczynali szkołę podstawową, gdy rozpoczął się
proces obniżania wieku obowiązku szkolnego do sześciu lat i do szkoły podstawowej
jednocześnie przyjmowano siedmio i sześciolatków. Podobnie będzie w następnym
roku. W tych latach łatwiej będzie zatem

BIULETYN JUBILEUSZOWY

organizować stosunkowo duże oddziały
klas pierwszych.
Niestety jednak w roku 2024/25 do klas
pierwszych szkół powiatowych przyjdzie
bardzo mało uczniów obecnych klas trzecich szkoły podstawowej, do których dziś
chodzą tylko ci uczniowie, których rodzice
nie zdecydowali się na posłanie ich do szkoły
w wieku sześciu lat. Bardzo utrudni to organizację rozsądnej wielkości oddziałów klasy
pierwszej w technikach, co niewątpliwie
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Wszystkich Dyrektorów szkół zapraszamy
do dołączenia do zamkniętej grupy
facebookowej:
VULCAN Dyrektorów szkół
Wykres 14.

Zmiany łącznej liczby uczniów szkół szczebla gminnego (do roku 2017/18 dane rzeczywiste) 6

Pragniemy zaprosić Was do współtworzenia
miejsca ważnych dyskusji i wymiany myśli oraz
cennego źródła wiedzy dla osób zarządzających
oświatą. Podczas livechatów będziecie mieli
okazję porozmawiać z ekspertami VULCANA.
Na początek bierzemy pod lupę RODO
i wyzwania, przed którymi stoicie, związane
z nowymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
Pragniemy dzielić się z Wami ciekawymi
artykułami i poradami z zakresu szeroko
rozumianego zarządzania placówką oświatową.
Zamknięty charakter grupy zapewni merytoryczny
i wartościowy poziom dyskusji oraz komfort
rozmowy w gronie praktyków i ekspertów.

Wykres 15.

Prognoza liczb uczniów klas I szkół szczebla powiatowego

obniży znowu średnią wielkość oddziału
w szkołach powiatu i w jakiś sposób wyrówna (w dół) możliwości łatwiejszej organizacji
oddziałów w dwóch wcześniejszych latach.
Dodatkowo w szkołach powiatowych pojawi się czwarta klasa liceum, a w następnym roku piąta klasa technikum. Wszystko
to wpływać będzie na zwiększenie liczby
uczniów, ale jednocześnie nie sprawi raczej, że kształcenie jednego ucznia będzie
wyraźnie tańsze niż obecnie.

Zatem najprawdopodobniej koszt
kształcenia jednego ucznia spadnie na
tyle nieznacznie, że nie spowoduje to
obniżenia procentowego wskaźnika
nadwyżki wydatków nad subwencją do
zera lub poniżej zera. Można się więc spodziewać, że w powiatach, które już teraz
dopłacają do kształcenia każdego ucznia,
kwota nadwyżki wydatków nad dochodami
oświaty będzie większa, gdyż uczniów
będzie więcej.

6 Analogicznie do wykresu 8, linia pomarańczowa pokazuje, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nie likwidowano gimnazjów.
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Zapraszamy do udziału i czekamy na Wasze
sugestie dotyczące najbardziej palących
pytań i tematów.
VULCAN Dyrektorów szkół ZAPRASZA!
Uczestnikami dyskusji w grupie mogą być
dyrektorzy jednostek oświatowych
mający konto w serwisie Facebook.
www.vulcan.edu.pl/vulcan-dyrektorow-szkol

Najlepsze
przed nami

Serdecznie zapraszamy Państwa
na jubileuszową konferencję

„Razem od 30 lat”
Od 30 lat jesteśmy obecni w polskich
szkołach i samorządach. Nie byłoby
nas tu, gdzie jesteśmy, bez Państwa
– entuzjastów, specjalistów w swoich
dziedzinach, menadżerów, pasjonatów
nauczania i zarządzania. Dlatego chcemy
spotkać się z Państwem i razem uczcić
nasze wspólne święto.
Konferencja „Razem od 30 lat” będzie
merytoryczna, profesjonalna, ale będzie
również radosna, a może i miejscami
zaskakująca.
W programie między innymi:
• blok merytoryczny: RODO, reforma i fundusze unijne
• blok rozwojowy: Pan Belfer TIKuje z VULCANEM, sesja World Cafe
• blok bankietowy: wspólne świętowanie artystyczne, przyjacielskie, kulinarne, taneczne.

Konferencja odbędzie się 7–8 listopada 2018 r.
we Wrocławiu w Hotelu Ibis Styles
Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie:
konferencjav30.vulcan.edu.pl

Zapraszamy!

