
Jak stworzyć i realizować 

wizję oświaty w samorządzie?

Kreowanie lokalnej 

polityki oświatowej 

przez Miasto Bydgoszcz

Iwona Waszkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy



Jaki wpływ na lokalną politykę 
oświatową może mieć 
samorząd?



Jaki wpływ na lokalną politykę oświatową może 
mieć samorząd?

1. Samorząd ma obowiązek realizować ustalenia rządowe zapisane 
w ustawach i rozporządzeniach np. reformę oświaty, opiekę 
psychologiczno-pedagogiczną, ramowe plany nauczania.

2. Samorząd ma prawo w ramach obowiązujących przepisów 
wdrażać własne rozwiązania organizacyjne, finansowe, jakościowe.

3. Uprawnienia samorządów zostały w ostatnich czterech latach 
mocno ograniczone na rzecz kompetencji administracji rządowej.

4. Brak jasnych zasad finansowania oświaty utrudnia planowanie 
polityki oświatowej.



Bydgoszcz w liczbach

• Liczba mieszkańców - 350 178

• 8. miasto pod względem liczby 

ludności w Polsce

• 12 wyższych uczelni 

(w tym 2 uniwersytety)

• 9 instytucji kultury (w tym 2 teatry, opera, filharmonia)

• Międzynarodowy  Port Lotniczy im. Ignacego Paderewskiego

• Liczba podmiotów gospodarczych – 43 tys. (m.in. Pesa Bydgoszcz,  ATOS, 

NOKIA, TYCO Electronics, Unilever)



Bydgoska oświata w statystyce
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Bydgoska oświata w statystyce
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Wydatki na oświatę w latach 2014 - 2019

Wydatki 2014 2015 2016 2017 2018 2019

wydatki bieżące 

na oświatę
535 864 144 zł 545 254 350 zł 557 142 140 zł 576 133 534 zł 611 459 643 zł 656 984 160 zł

wydatki 

majątkowe
36 576 139 zł 17 994 018 zł 30 092 588 zł 37 052 623 zł 61 114 871 zł 103 883 895 zł



Wydatki na oświatę w latach 2014 – 2019
Dynamika zmian wydatków  na oświatę w latach  2014-2019           2014 r. = 100,0
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Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na 

lata 2013 - 2020

CEL STRATEGICZNY

Aktywne uczestnictwo 

mieszkańców Bydgoszczy 

w Społeczeństwie Obywatelskim

Dostosowanie 
edukacji wszystkich 
szczebli do potrzeb 
gospodarki i rynku 

pracy

Wzrost efektywności kształcenia
i wychowania oraz wysoki poziom 

umiejętności kluczowych we wszystkich 
typach szkół

Bydgoszcz 
atrakcyjna 

dla młodych ludzi

Sprawne 
i efektywne 

zarządzanie oświatą

Zahamowanie spadku liczby 
mieszkańców Bydgoszczy

Wzrost poziomu 
przedsiębiorczości

Wzrost aktywności 
społecznej i obywatelskiej



Organizacja oświaty 
w Bydgoszczy



Dane liczbowe o szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2019/2020

Typ szkoły Liczba placówek Liczba uczniów 

Branżowa szkoła I stopnia 10 1169

Liceum ogólnokształcące 18 6494

Przedszkole 32 4593

Szkoła podstawowa 50 23263

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3 141

Technikum 13 7164

Suma końcowa 126 42 824 

Pozostałe placówki:
- PM

- 6 MDK

- 3 bursy

- 2 PPP

- SSM

- MOEN

- SOSW

- ORW dla dzieci i młodzieży z autyzmem

16 12 604



Uczniowie szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym  2019/2020

6494; 44%

7164; 48%

1169; 8%

LO

Technikum
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Dane liczbowe o przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020

Samorządowe

Liczba dzieci Liczba placówek

Przedszkola 4642 32

Oddziały 

przedszkolne 563 20

Suma 5205 52

Publiczne prowadzone przez inne podmioty

Liczba dzieci Liczba placówek

Przedszkola 505 4

Suma 505 4

Niepubliczne

Liczba dzieci Liczba placówek

Przedszkola 6095 75

Punkt przedszkolny 113 8

Oddziały 

przedszkolne 93 4

Suma 6301 87



Dzieci objęte edukacją przedszkolną w roku szkolnym 2019/2020

5205; 43%

505; 4%

6301; 53%
samorządowe

publiczne prowadzone przez
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niepubliczne

Placówki:



Sport szkolny
Kształcenie sportowe (3651 uczniów)

➢ 2 Szkoły Mistrzostwa Sportowego – szkolenie  w następujących dyscyplinach: 

pływanie, taekwendo, piłka nożna, kajakarstwo, lekka atletyka, siatkówka, 

strzelectwo, wioślarstwo;

➢ Oddziały mistrzostwa sportowego w 9 szkołach;

➢ Oddziały sportowe w 20 szkołach;

Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu współfinansowane przez Miasto:

➢ Pływanie w klasach III;

➢ Akademia Młodych Orłów we współpracy z PZPN;

➢ Lokalny Animator Sportu;

➢ SOS- Siatkarskie Ośrodki Szkolne we współpracy z PZPS;

➢ SMOK i KOSM  - Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki i Koszykarskie Ośrodki Szkolenia 

Sportowego Młodzieży we współpracy z PZK

Pozalekcyjne zajęcia sportowe: ok. 260 godz. tygodniowo



Działania poprawiające 
efektywność i sprawność 
zarządzania bydgoską 
oświatą



Platforma informatyczna OPIUM

Funkcje systemu:

• własna platforma informatyczna,

• rozbudowana baza teleadresowa placówek oświatowych,

• możliwość wysyłania wiadomości i prostych formularzy

do użytkowników i grup  użytkowników,

• elektroniczna obsługa systemu grantów oświatowych,

• możliwość elektronicznego zgłaszania potrzeb  

remontowych,

• możliwość zarządzania treścią (CMS) dowolnej liczby serwisów 

internetowych utworzonych  w ramach systemu.

II miejsce w konkursie ComputerWord Lider Informatyki 2019 

w kategorii administracja



Platforma informatyczna OPIUM

• system webowy,

• utrzymywany na serwerach Miasta Bydgoszczy 

• od podstaw zaprojektowany i zbudowany przez pracowników UM

• dostępny dla placówek oświatowych, wyznaczonych jednostek wspierających oświatę oraz 

osoby z instytucji zewnętrznych tworzące np. komisje oceniające składane na platformie 

wnioski



Standaryzacja metodą „Bonu organizacyjnego”

➢ Metoda przyznawania szkole limitów etatów nauczycielskich, które 

zależą głównie od liczby uczniów. 

➢ Przydzielone limity pozwalają szkołom i przedszkolom na prawidłową 

i autonomiczną organizację pracy placówki. 

➢ Przydzielone limity dotyczą tylko standardowych godzin lekcyjnych i etatów 

wsparcia.

➢ Etaty dodatkowe np. na treningi w klasach sportowych czy urlopy zdrowotne 

są przyznawane poza limitem.



Standaryzacja metodą „Bonu organizacyjnego”

Modyfikacja metody do realiów bydgoskich:

➢ I etap: szkoły podstawowe - wprowadzenie standaryzacji rozłożonej w czasie (na 3 kolejne 

lata szkolne).

➢ II etap: szkoły ponadpodstawowe (bez przedmiotów zawodowych)

➢ Standaryzacja zatrudnienia w przedszkolach własnym algorytmem wypracowanym  przez 

Wydział Edukacji i Sportu UMB.

➢ W związku z wprowadzeniem nowych ramowych planów nauczania ponowne przeliczenie 

wartości bonu we wszystkich typach szkół.



Standaryzacja metodą „Bonu organizacyjnego”



Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

➢ Miasto Bydgoszcz utworzyło centrum usług wspólnych dla 118 jednostek oświatowych. Obecnie Biuro

obsługuje 110 jednostek oświatowych.

➢ Jednostka powstała 1 lipca 2016 roku.

➢ Tworząc BBFO wykorzystano fakt, że wszystkie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym

jest Miasta Bydgoszcz, pracowały na tym samym systemie finansowo-księgowym, który umożliwił

obsługę centrum usług wspólnych.

➢ Proces powstawania Biura był dwuetapowy:

• Od września 2016 r. przeniesienie do BBFO obsługi płac

• Od stycznia 2017 r. przeniesienie do BBFO obsługi finansowo-księgowej

➢ Planowana etatyzacja Biura na etapie tworzenia wynosiła 158 etatów a obecnie są to 142 etaty



Projekty wspomagające 
nauczycieli i uczniów



Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego 

„Zdolni znad Brdy”

Międzyszkolne 
Kluby Ucznia 

Zdolnego

Granty Fabryka 
Szans

Zdolny uczeń na 
uczelni – zajęcia 

dla uczniów
Obozy naukowe

Warsztaty 
wspomagające

ITN, IPN
Granty Rozwoju 

Zdolności
Uczelniane koła 

naukowe 

Karta 
wyjątkowego 

czytelnika

Nagrody dla 
laureatów 
i finalistów

Stypendia dla 
zdolnych 

studentów

Portal Internetowy

Forum 
olimpijczyków

Szkolni 
koordynatorzy

Narzędzia 
diagnozujące 

zdolności

Doskonalenie 
pracy nauczycieli

Współpraca 
z rodzicami



Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego 

„Zdolni znad Brdy”
➢ Granty Rozwoju  Zdolności – szkoły podstawowe (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne –

5-7 projektów rocznie, po 40-60 godz./projekt);

➢ Granty Fabryka Szans – szkoły ponadpodstawowe (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne –

3-4 projektów rocznie, po  60 godz./projekt);

➢ Obozy naukowe ( w latach 2014-2019 uczestniczyło 180 uczniów zdolnych)

➢ koła naukowe prowadzone przez bydgoskie uczelnie - 58 kół naukowych,

➢ warsztaty, wykłady, konferencje dla uczniów zdolnych -ok. 4400 uczniów: 

➢ konferencje, warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczniów zdolnych z cyklu „Instrumenty 

aktywności” - ok. 1200 nauczycieli

➢ konferencje i warsztaty dla rodziców  z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie”

ok. 480 rodziców uczniów zdolnych

➢ Portal internetowy „Zdolni znad Brdy” – www.edu.bydgoszcz.pl



Bydgoski Bąbel Matematyczny –

doskonalenie nauczycieli

Cel ogólny projektu - Uruchomienie zmiany w praktyce kształcenia

nauczycieli, dotyczącej m.in.

• rozwijania umiejętności matematycznych uczniów na I, II i III etapie

kształcenia,

• zmiany przekonań nauczycieli dotyczących celów ich pracy,

• wzbogacenia szeroko rozumianego warsztatu zawodowego.

Szkoła skutecznie się zmieni tylko wtedy, 

kiedy zmieni się styl pracy nauczycieli, 

ale to wymaga społecznej zgody i czasu.



Bydgoski Bąbel Matematyczny

• do 2014r. etap inkubacji i pączkowania - BBM w 8 szkołach podstawowych

• od 2015r. etap upowszechniania dyrektorzy i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
z 27 szkół podstawowych

• od 2016 r. przedszkolna grupa samokształceniowa

• 2017 /2018  kolejne grupy międzyszkolne dla  nauczycieli edukacji    wczesnoszkolnej
i nauczycieli matematyki w 20 szkołach podstawowych 

• 2018 r.         szkolenie dla 40 nauczycieli matematyki przygotowujące do egzaminu

po 8 klasie

• 2018 /2019  szkolenia dla kolejnych  80 nauczycieli matematyki w ramach   

projektu unijnego

• 2020r.         zaplanowane  szkolenie nauczycieli  matematyki  z liceów



Bydgoskie Granty Oświatowe

Cel:  

Wsparcie finansowe dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych 

realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

Realizacja projektu: 

System BGO wprowadzono 1.01.1998 r.  Obejmuje ponadstandardowe działania

jednostek oświatowych w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz rekreacji sportowej. 

Coroczny budżet BGO - ok. 360 000 zł

Wartość przyznanych BGO na 2019 r.  - 353 520 zł 

(114 projektów z 55 jednostek oświatowych).



Bydgoska Kulturalna Marka Oświatowa

Cel:  

Wsparcie, wyróżnienie, promocja dla najlepszych projektów 

i przedsięwzięć aktywizujących dzieci  i młodzież 

do uczestnictwa w kulturze,

Uprawnieni:  

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz.

Warunki udziału:

• projekty lub przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim  i międzynarodowym realizowane

• cyklicznie przez okres 3 lat,

• amatorskie zespoły i grupy artystyczne  działające co najmniej 3 lata.

Korzyści : 

przyznany tytuł BKMO umożliwia ubieganie się o środki finansowe  w ramach systemu  Bydgoskich

Grantów Oświatowych w  wysokości do 10 000 zł (zespoły artystyczne do 20 000 zł)



Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju

Zaangażowanie w realizację przedsięwzięć i projektów:

➢ Bydgoski Uniwersytet Otwarty

➢ Forum Szkół CV 2019

➢ Program Bydgoski Wolontariat (rekrutacja wolontariuszy, szkolenia, 

koordynacja ich działalności)

➢ Wsparcie organizacji przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i innych (w tym  

obsługa logistyczna, udział wolontariuszy w imprezach miejskich i szkolnych)



Bydgoski Projekt Miejski 

„Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

Cel:  promocja postawy tolerancji i otwartości na ludzi, bez względu na pochodzenie, 

rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny 

STRONA PROJEKTU: https://otwarta.bydgoszcz.pl

➢ 70 szkół w programie

➢ 19 akcji miejskich,

➢ 13 konkursów miejskich,

➢ 235 laureatów konkursów,

➢ 60 uczniów – koordynatorów imprez,

➢ ok. 700 uczniów – czynnych uczestników akcji miejskich

https://otwarta.bydgoszcz.pl/


Radio OMG Bydgoszcz

(Oryginalne, Młodzieżowe Granie)

Audycje radiowe nadawane przez młodzież 

➢ oryginalne, młodzieżowe granie,

➢ bardzo zróżnicowana muzyka, zespoły początkujące i zespoły garażowe,

➢ młodzi dziennikarze mają wiele pomysłów na prowadzenie audycji,

➢ 6 lat działalności, 

➢ 128 redaktorów, 

➢ 26 producentów, 

➢ 12 345 godzin audycji o Bydgoszczy, młodzieży, sukcesach, pasji, problemach ...



Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Działania:

➢ wspieranie rozwoju kadry oświaty w Bydgoszczy;

➢ organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na 

podstawie zdiagnozowanych potrzeb oraz badań i analiz;

➢ inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych;

➢ upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych;

➢ integracja szkół i placówek, środowiska akademickiego, przedsiębiorców wokół działań 

edukacyjnych;

➢ zachowanie ciągłości wymiany wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi pokoleniami 

nauczycieli;

➢ przygotowanie kadr oświaty do realizacji zadań w zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

Formy wsparcia:

➢ szkolenia, warsztaty, konferencje, sieci współpracy, doradztwo, analizy, diagnozy



Program „Bydgoskie Półkolonie 2019”

➢ Termin realizacji:     24 czerwca – 30 sierpnia 2019 r.

➢ Liczba uczniów korzystających z półkolonii - 4 800

➢ 325 tygodniowych turnusów dla dzieci do lat 13

➢ Miejsce organizacji półkolonii:   31 szkół podstawowych, 

Pałac Młodzieży, MDK-i

➢ Program zajęć: 

• zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu, sportowe w salach, 

na basenach i boiskach, a także w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku,

• warsztaty teatralne, taneczne, wokalne  w placówkach kulturalnych,

• wycieczki, plenery plastyczne, filmy.

➢ Odpłatność: tylko za posiłki i bilet uczniowski. 



Samorządy
- Dbają o lokalną oświatę i swoich najmłodszych 

mieszkańców ponosząc coraz większe wydatki
- Realizują wiele inwestycji w infrastrukturę 

oświatową
- Wdrażają własne rozwiązania i programy 

wspierające dzieci i młodzież
- Oczekują większego wsparcia finansowego ze 

strony rządu oraz partnerstwa w tworzeniu 
i realizacji polityki oświatowej a także 
opracowania standardów edukacyjnych.



Dziękuję za uwagę


