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1. Wstęp

Rok szkolny 2018/19 był ostatnim rokiem wygaszania gimnazjów. Od września 2019 roku  
w gminach pozostają już tylko ośmioklasowe szkoły podstawowe, a ostatni absolwenci gimnazjów 
przeszli do szkół szczebla powiatowego. Z organizacyjnego punktu widzenia reforma oświaty 
gminnej nie zostanie jednak zakończona, gdyż jeszcze przez kilka lat część szkół podstawowych 
będzie dochodziła do swojego docelowego kształtu. Będzie tak przede wszystkim w wypadku szkół 
powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów (które nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
mogły zorganizować dopiero trzy razy), szkół, które nie prowadziły jeszcze oddziałów klas siódmej  
i ósmej, co było dopuszczalne na mocy przepisów przejściowych wprowadzających reformę, a także 
szkół, którym w wyniku reformy istotnie zmieniły się obwody, co zmieniło sposób organizowania  
w nich oddziałów klas pierwszych. 

Likwidacja gimnazjów spowodowała wiele zawirowań organizacyjnych oraz w większości gmin 
przyczyniła się niestety do sporego wzrostu kosztów utrzymania oświaty. W tym samym czasie na 
wzrost kosztów funkcjonowania gminnych szkół wpłynęły także inne czynniki, w tym przede wszystkim 
komplikacje wynikające z cofnięcia sześciolatków do przedszkoli oraz starzenie się nauczycieli  
i podnoszenie ich stopni awansu zawodowego. Zmiany nastąpiły także w przedszkolach, które  
z jednej strony znowu muszą zapewnić miejsca dla sześciolatków, a z drugiej – dla dzieci młodszych,  
w tym dla coraz liczniejszej rzeszy przedszkolaków w wieku trzech lat.

W niniejszym raporcie pokażemy, jak zmieniły się koszty utrzymania oświaty w gminach,  
podejmiemy próbę wyjaśnienia przyczyn ich wzrostu oraz przedstawimy przewidywania w tym 
zakresie na przyszłość. 

Choć opracowanie skoncentrowane jest na sytuacji oświaty w gminach, to wiele jego elementów 
odnosi się także do miast na prawach powiatu – w zakresie organizacji i kosztów utrzymania szkół 
podstawowych i przedszkoli.
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2. Luka między wydatkami a dochodami oświaty 
we wszystkich samorządach

W ostatnich dwóch latach luka pomiędzy bieżącymi wydatkami a bieżącymi dochodami oświatowymi1  

w samorządach rosła w niespotykanym wcześniej tempie. W roku 2016 wynosiła ona około 17,8 mld zł 

(39% dochodów), a w roku 2018 – prawie 23,5 mld zł (50% dochodów). Jeśli przyjmiemy, że wysokość 

tej luki jest miarą wysiłku samorządów na rzecz utrzymania oświaty, gdyż musi być ona pokryta  

z dochodów własnych, to okaże się, iż wysiłek samorządów ponoszony na rzecz utrzymania oświaty 

zwiększył się w ciągu dwóch ostatnich lat o 32%. 

WYKRES 1.  Łączne wydatki i dochody bieżące oświaty samorządowej w całym kraju 

(bez środków europejskich oraz wydatków majątkowych) oraz wysokość luki pomiędzy nimi.

1 Na potrzeby niniejszego tekstu do wydatków oświatowych zaliczamy łączne wydatki z działów 801 (oświata i wychowanie) 
i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) oraz rozdziału 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego), przy 
czym do wydatków bieżących, uwzględnianych przy określaniu wielkości luki między wydatkami a dochodami, nie zaliczamy: 
wydatków majątkowych (z paragrafów z zakresu od 600 do 699) oraz wydatków finansowanych ze środków europejskich 
(czwarta cyfra paragrafu różna od zera). Do związanych z oświatą dochodów budżetu JST zaliczamy zaś dochody z części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801, paragraf 292), a także dochody 
z działów 801 i 854 oraz rozdziału 75085, przy czym do dochodów bieżących nie zaliczamy: dochodów majątkowych  
(z paragrafów 076, 077, 078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 641, 642, 643, 644, 645, 
661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669), dochodów z paragrafu 097 oraz wszystkich dochodów ze środków europejskich  
(czwarta cyfra paragrafu różna od zera).
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Łącznie z wydatkami ze środków europejskich oraz wydatkami majątkowymi wydatki oświatowe 

samorządów wyniosły w roku 2018 niemal 78 mld zł (zob. wykres 2).

WYKRES 2. Wydatki oświatowe samorządów

Luka pomiędzy wydatkami a dochodami oświaty w znacznym stopniu zależy od typu i wielkości 

samorządu. Na wykresie 3 widać, że największa średnia luka występuje w miastach o liczbie 

mieszkańców większej niż 5 tys. (na wykresie oznaczonych jako gm >5 tys.). W roku 2018 

wyniosła ona niemal 70%. Oznacza to, że gminy tego rodzaju do każdej złotówki wydanej na 

oświatę, otrzymanej w formie subwencji, dotacji lub zarobionej w inny sposób przez placówki 

oświatowe (np. wpłaty rodziców przedszkolaków), musiały dodać 70 gr z dochodów własnych.  
 

W dwóch ostatnich latach luka bardzo istotnie wzrosła we wszystkich grupach samorządów.  

W stosunku do wartości z wcześniejszych lat luka wzrosła najbardziej w powiatach ziemskich  

(tematowi organizacji i finansów w powiatach ziemskich poświęciliśmy odrębny raport). 
 

Warto zauważyć, że wzrost wydatków oświatowych w roku 2018 był większy niż w roku 2017.  

Wynika to zapewne z tego, że kosztowne zmiany organizacyjne wymuszone reformą wpływały  

na wydatki w roku 2017 przez osiem miesięcy, a w roku 2018 już przez cały rok. Dodatkowo w roku 

2018 zmiany dotyczyły klas pierwszych, drugich, siódmych i ósmych, a w roku 2017 – tylko klas 

pierwszych i siódmych.
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WYKRES 3. Średnia luka pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi oświaty (bez środków unijnych 

i wydatków majątkowych) w różnych grupach samorządów (gw – gminy wiejskie, gmw – gminy 

miejsko wiejskie, gm – gminy miejskie, mnp – miasta na prawach powiatu, pz – powiaty ziemskie)

 
3. Przyczyny wzrostu luki między wydatkami  
a dochodami oświaty gminnej

3.1. Zmniejszenie się liczebności oddziałów

Wydaje się, że najważniejszą przyczyną wzrostu kosztów utrzymania szkół gminnych było  

zmniejszenie się liczebności oddziałów (zob. wykres 4). Wynikło ono z kilku niezależnych przyczyn.
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WYKRES 4. Średnie wielkości oddziałów ogólnodostępnych szkół szczebla gminnego 

Pierwsza z nich, występująca prawie we wszystkich gminach, związana jest z tym, że obecnie 

po szóstej klasie nie następuje przejście uczniów do większych niż w szkołach podstawowych 

oddziałów gimnazjalnych. Najbardziej dotknęło to gminy wiejskie, w których różnica wielkości 

pomiędzy oddziałami szkół podstawowych i gimnazjów była największa. Efekt ten ilustruje wykres 

5, pokazujący, jak w kolejnych latach zmieniała się liczebność oddziałów w siódmym roku nauki (tzn. 

kiedyś w pierwszej klasie gimnazjum, a teraz w siódmej klasie szkoły podstawowej). Trzeba przy tym 

pamiętać, że oddziały w siódmym i ósmym roku nauki są droższe w utrzymaniu od oddziałów klas 

młodszych, ponieważ realizuje się w nich więcej godzin.
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WYKRES 5. Średnie wielkości oddziałów w siódmym roku nauczania

Kolejną przyczyną zmniejszenia średniej liczebności oddziałów w szkołach podstawowych 

było cofnięcie sześciolatków do przedszkoli, wskutek czego do klas pierwszych w roku 

szkolnym 2016/17 przyjęto wyjątkowo tylko około połowy dzieci z jednego rocznika. W efekcie  

w roku szkolnym 2016/17 w wielu szkołach powstały bardzo małe oddziały klasy pierwszej, co ilustruje 

wykres 6. Na wykresie tym widać również, że oddziały klas pierwszych w dwóch ostatnich latach są 

wyraźnie mniejsze niż cztery lata temu i wcześniej. Można również zauważyć spadek liczebności 

oddziałów, który w roku 2014/15 nastąpił w większych miastach z powodu ograniczenia maksymalnej 

wielkości oddziału klasy pierwszej do 25 uczniów.

WYKRES 6. Średnie wielkości oddziałów klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych

RYSUNEK 3. Wyrażona w procentach luka między wydatkami a dochodami oświaty powiatach 
ziemskich w 2018 roku

3. Przyczyny wzrostu luki między wydatkami 
a dochodami oświaty powiatowej
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W gminach, w których po reformie przybyło szkół podstawowych wskutek przekształcenia w nie 

niektórych gimnazjów, trzeba było zmniejszyć rozmiary obwodów części dotychczas istniejących 

szkół, gdyż należało zbudować obwody nowych szkół. W efekcie w dotychczas istniejących placówkach 

powstawały mniejsze oddziały klasy pierwszej, a jednocześnie dodatkowe oddziały otwierano  

w nowo powstałych szkołach. Musiało to oczywiście wpłynąć na zmniejszenie się średniej liczebności 

oddziałów klasy pierwszej w całej gminie. Taki mechanizm zaczął działać w pierwszym roku reformy 

i w ciągu ośmiu lat obejmie wszystkie klasy szkoły podstawowej, w każdym z tych lat przyczyniając 

się do zmniejszenia średniej liczebności oddziałów. Najlepiej ilustruje to przykład niewielkiego miasta 

z jednym gimnazjum oraz jedną szkołą podstawową, do której corocznie przyjmowano około 70 

uczniów. Po przekształceniu gimnazjum w nową szkołę podstawową do każdej ze szkół trafiło po około 

35 uczniów, dla których utworzono łącznie cztery oddziały. Wcześniej w jednej szkole podstawowej 

byłoby ich trzy. W rezultacie w ciągu ośmiu lat przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową 

sprawiło, że w gminie będzie o osiem oddziałów więcej. Oznacza to dodatkowy koszt od ponad 100 

tys. zł w pierwszym roku po reformie, do około 1 mln zł rocznie po ośmiu latach2 . 

Warto zauważyć, że gminy nie mogły w żaden sposób przeciwdziałać zmniejszaniu się liczebności 

oddziałów w związku z cofnięciem sześciolatków do szkół oraz nietworzeniem większych niż  

w szkołach podstawowych oddziałów w gimnazjach, a unikanie tworzenia dodatkowych szkół  

po likwidacji samodzielnych gimnazjów było możliwe albo poprzez włączanie ich do szkół podsta-

wowych i tworzenie w ten sposób szkół funkcjonujących w dwóch budynkach, albo poprzez  

zamknięcie gimnazjum i zrezygnowanie z wykorzystywania jego budynku do celów oświatowych. 

Każde z tych rozwiązań budziło opór lokalnej społeczności i niechętnie było akceptowane przez 

kuratorów oświaty, a bez ich pozytywnej opinii gmina nie mogła ustalić swojej nowej sieci szkół. 

Zmniejszenie się liczebności oddziałów, w tym głównie oddziałów klas starszych, w których jest więcej 

godzin, musiało doprowadzić do tego, że zmniejszyła się liczba uczniów przypadających na jeden 

nauczycielski etat przeliczeniowy3  (zob. wykres 7).

2 W niektórych gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe już w pierwszym roku funkcjonowania tworzono oddziały 
klas starszych poprzez przeniesienie części uczniów z innych szkół (bez likwidacji oddziałów w szkołach, z których pochodzili ci 
uczniowie). W takich wypadkach już w pierwszym roku zmian koszty były odpowiednio wyższe.

3 Trzeba jednak pamiętać, że zmniejszenie się liczby uczniów przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy nie 
wynika wyłącznie ze zmniejszenia się liczebności oddziałów, ale np. również z coraz większej liczby uczniów niepełnosprawnych 
w szkołach ogólnodostępnych, o czym piszemy w dalszej części niniejszego tekstu, a także z tego, że najwięcej oddziałów 
przybyło w siódmym i ósmym roku nauki, czyli takich oddziałów, w których realizuje się znacznie więcej godzin niż w oddziałach 
młodszych.
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WYKRES 7. Liczba uczniów przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy  

w ogólnodostępnych szkołach szczebla gminnego

 

3.2. Wzrost kosztów utrzymania przedszkoli

Przez wiele lat liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym szybko rosła, nic więc  

dziwnego, że zwiększały się także koszty utrzymania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych. Obniżenie wieku rozpoczynania 

szkoły zahamowało ten wzrost w roku 2015, jednak po powrocie sześciolatków do przed-

szkoli wydatki na wychowanie przedszkolne zaczęły rosnąć szybciej niż poprzednio (zob. wykres 8). 

 WYKRES 8. Wydatki gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich na utrzymanie przedszkoli,  

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego
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Z wykresu 9 wynika, że wydatki na wychowanie przedszkolne rosły szybciej od pozostałych  

wydatków oświatowych, ponieważ ich udział w łącznych wydatkach na cele oświatowe stale 

się zwiększał, w 2018 roku osiągając 20%. Wyjątkowy pod tym względem był tylko rok 2015,  

w którym koszty utrzymania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

spadły z powodu obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole. 

WYKRES 9. Procent wydatków na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w łącznych wydatkach oświatowych gmin 

wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich (bez wydatków finansowanych ze środków europejskich)

 

W okresie wzrostu liczby wychowanków średnie wielkości oddziałów przedszkolnych na wsi  

i w miastach do 5 tys. mieszkańców wyraźnie rosły. W większych miastach przyrost wielkości oddzia-

łów był znikomy, ponieważ od dawna były one zbliżone do maksymalnej dopuszczalnej liczby 25 dzieci 

w oddziale. Odejście sześciolatków do szkół przyczyniło się rzecz jasna do spadku wielkości oddziałów, 

ale po podniesieniu wieku szkolnego powiększyły się one w niewielkim stopniu, a już w następnym roku 

znowu zaczęły się zmniejszać. Wydaje się, że zmniejszanie się liczebności oddziałów przedszkolnych 

może wynikać z tego, że przedszkoli przybywa, a jednocześnie konieczne jest zapewnienie w nich 

miejsc wszystkim dzieciom, co wymusza otwieranie oddziałów mniejszych niż 25-osobowe (kiedyś dla 

części dzieci zabrakłoby miejsca po wypełnieniu 25-osobowych oddziałów).
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WYKRES 10. Średnie wielkości oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych 
prowadzonych przez JST

 

 W roku szkolnym 2014/15, czyli w pierwszym z dwóch lat, w których w szkołach masowo pojawili 

się uczniowie sześcioletni, gwałtownie zaczęła spadać liczba wychowanków przypadających 

na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy (zob. wykres 11). Wprawdzie po powrocie 

sześciolatków do przedszkoli nastąpiło przejściowe podniesienie wielkości tego wskaźnika 

na wsi i w miasteczkach do 5 tys. mieszkańców, ale w kolejnych latach spadek znowu dotyczył 

wszystkich rodzajów miejscowości. A zmniejszenie się liczby wychowanków przypadających na 

jeden etat nauczyciela oznacza wzrost kosztów utrzymania jednego dziecka przedszkolnego. 

 
WYKRES 11. Liczby wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy (jednostki prowadzone 
przez JST) 
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Na zwyżkę jednostkowych kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących z dziećmi przedszkol-

nymi złożyło się wiele czynników, np. zwiększenie zatrudnienia logopedów oraz innych  

nauczycieli zaspokajających szczególne potrzeby dzieci. Jednak głównym powodem spadku liczby 

wychowanków przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy było zmniejszenie 

wielkości oddziałów  przedszkolnych, które nastąpiło po roku 2013/14 (zob. wykres 10).  

W przedszkolach  bowiem, podobnie jak w szkołach, za spadkiem liczebności oddziałów idzie zwykle 

wzrost kosztów jednostkowych.

W szkołach zależność ta jest tak silna, że oczywiste jest, iż szkoły wiejskie, które mają średnio 

znacznie mniejsze oddziały od szkół położonych w miastach, mają także mniejszą liczbę uczniów 

przypadających na etat (zob. wykresy 4 i 7). Tymczasem w przedszkolach wiejskich średnia 

liczba wychowanków przypadających na etat nauczyciela jest większa niż w miastach pow. 5 tys. 

mieszkańców, mimo że oddziały wiejskich przedszkoli są znacznie mniejsze. Dzieje się tak dlatego, że 

na koszty organizacji zajęć w przedszkolach przemożny wpływ wywiera też czas, który dzieci w nich 

spędzają. Grupa wychowanków przebywających w przedszkolu po 5 godzin dziennie potrzebuje 25 

godzin zajęć nauczyciela, ale jeśli czas dziennego pobytu wydłużymy do 7 godzin, zapotrzebowanie 

na pracę nauczycieli wzrośnie do 35 godzin tygodniowo (o 40%). W większych miastach, w których 

dla większości rodziców od zawsze ważna jest opiekuńcza funkcja przedszkola, średni czas 

przebywania dziecka pod jego opieką jest dłuższy niż na wsi i w miastach do 5 tys. mieszkańców. 

  Z tego też powodu, mimo że miasta pow. 5 tys. mieszkańców mają największe oddziały przedszkolne, to 

przeciętne koszty zajmowania się jednym przedszkolakiem są w nich najwyższe (zob. wykresy 10 i 11)4 . 

 

Wydłużenie czasu pracy przedszkoli ma również pewien udział we wzroście kosztów ich utrzymania, 

zwłaszcza na wsi.

3.3. Więcej uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach  
ogólnodostępnych 
 W ostatnich latach bardzo przybywa uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

Coraz więcej rodziców takich dzieci nie decyduje się na wysyłanie ich do szkół specjalnych.  

Zjawisko to ilustruje wykres 12. Jak widać, w ciągu 5 lat (2014/15–2018/19) liczba 

niepełnosprawnych uczniów ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów wzrosła 

z niespełna 60 tys. do 80 tys. (o 33%). To ogromny wzrost. Natomiast liczba uczniów  

w szkołach specjalnych (prowadzonych przez samorządy powiatowe) nieustannie maleje.  

 

Około 1/3 uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych uczy się w oddziałach 

integracyjnych, które są mniejsze od typowych (zgodnie z prawem oddział integracyjny 

nie może mieć więcej niż 20 uczniów), a dodatkowo lekcje języków i wychowania fizycznego muszą być 

w nich prowadzone z podziałem na grupy5. 

4 Najwyższą liczbę wychowanków w przeliczeniu na etat nauczyciela mają przedszkola położone w miastach do 5 tys. mieszkań-
ców. Dzieje się tak dlatego, że mają one oddziały tylko trochę mniejsze od przedszkoli z większych miast, a czas przebywania  
w nich dzieci jest znacznie krótszy.
5 Najwyższą liczbę wychowanków w przeliczeniu na etat nauczyciela mają przedszkola położone w miastach do 5 tys.  
mieszkańców. Dzieje się tak dlatego, że mają one oddziały tylko trochę mniejsze od przedszkoli z większych miast,  
a czas przebywania  w nich dzieci jest znacznie krótszy.
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Warto też zauważyć, że w szkołach ogólnodostępnych dla uczniów, u których orzeczono autyzm, 

zespół Aspergera lub niepełnosprawność sprzężoną, konieczne jest zatrudnienie nauczyciela 

wspomagającego lub asystenta nauczyciela. Najczęściej jeden taki nauczyciel przypada na jednego 

ucznia, co oznacza, że koszty organizacji nauki dla tych uczniów są wyższe, niż gdyby chodzili oni do 

szkoły specjalnej.

WYKRES 12. Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych i gimnazjach  
prowadzonych przez JSTcej uczniów

4. Czego można się spodziewać w przyszłości
Największa od wielu lat rewolucja organizacyjna w gminnej oświacie właśnie się dokonała. Odejście 

ostatnich klas gimnazjalnych sprawiło, że liczba uczniów szkół szczebla gminnego zmniejszyła się 

o około 344 tys. Kolejnych szybkich zmian liczby uczniów w szkołach gminnych należy się spodziewać 

w latach 2022/23–2024/25, kiedy to szkołę podstawową kończyć będą klasy, w których naukę  

zaczynali jednocześnie sześcio i siedmiolatkowie oraz rocznik zmniejszony z powodu powrotu 

sześciolatków do przedszkoli. W następnych latach liczba uczniów szkół podstawowych w całym 

kraju będzie się zmniejszać, ale w dość powolnym i stabilnym tempie (zob. wykres 13). Warto jednak 

pamiętać, że w poszczególnych samorządach przebieg zmian może się różnić od ogólnokrajowego 

wzorca. 



WYKRES 13. Zmiany łącznej liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (od 2019/20  
dane prognozowane)

 

Zmniejszenie liczby uczniów odbije się negatywnie na wielkości otrzymywanej subwencji oświatowej, 

ale jednoczesny spadek liczby finansowanych oddziałów powinien na tyle zmniejszyć wydatki,  

że w roku 2020 kwota luki między bieżącymi wydatkami a dochodami oświaty gminnej będzie mniejsza 

niż przed odejściem ostatniej klasy gimnazjum. 

Przewidywania w tym zakresie komplikują jednak czynniki, które mogą zwiększyć wielkość luki. Przede 

wszystkim są to podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które raczej nie zostaną w pełni zrekompensowane 

przez wzrost subwencji oświatowej. Dla kosztów obsługi szkół duże znaczenie będzie miał zapowiadany 

wzrost płacy minimalnej. Do tego prawdopodobnie dojdzie zwiększenie wydatków rzeczowych – 

zwłaszcza na ogrzewanie i energię elektryczną. 

Trzeba też pamiętać o wydatkach na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych. Jak wynika z wykresu 14, w najbliższych latach można się jeszcze  

spodziewać niewielkiego wzrostu liczby ich wychowanków. Tymczasem stopień finansowania 

wydatków przedszkolnych przez subwencję oświatową i dotację przedszkolną jest znikomy. 

Zatem wzrost kosztów związany ze zwiększeniem liczby wychowanków, a także podwyżkami płac  

i wydatków rzeczowych samorządy prawie w całości będą musiały sfinansować z dochodów własnych. 

Oświata gminna po trzech latach reformy        [ 13 ]
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WYKRES 14. Zmiany  łącznej  liczby  wychowanków  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych 
(od 2019/20 dane prognozowane)



Notatki        [ 15 ]



Wszystkie wykresy zamieszczone w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane 
przez autorów, przy czym:

> dane do zestawień dotyczących organizacji oświaty we wszystkich powiatach pochodzą z bazy danych 
oświatowych Systemu Analiz Samorządowych (SAS), 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 oraz dane o liczbie ludności według poszczególnych 
roczników z Banku Danych Lokalnych GUS.

www.vulcan.edu.pl 
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Artykuł powstał na podstawie doświadczeń autorów, którzy od lat realizują 
dla samorządów usługi doradcze związane z zarządzaniem oświatą. 
 
W ciągu ostatnich 5 lat firma VULCAN zrealizowała ponad 50 usług 
doradczych – każda z nich dostosowana była do specyfiki i potrzeb 
konkretnego samorządu.

Jeśli są Państwo zainteresowani doradztwem w zakresie organizacji i finansowania oświaty 
prosimy o kontakt z autorami artykułu:

Jan Zięba                    Jan.Zieba@vulcan.edu.pl                   692 899 193

Mariusz Tobor                    Mariusz.Tobor@vulcan.edu.pl                   604 452 466
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