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Wydatki i dochody oświaty 
samorządowej



Wydatki oświatowe samorządów



Bieżące dochody oświaty samorządowej (bez środków europejskich)



Łączne wydatki i dochody bieżące oświaty samorządowej (bez środków 
europejskich)



Wielkość luki między wydatkami a dochodami bieżącymi



Procentowy wskaźnik luki między wydatkami bieżącymi a dochodami 
oświaty samorządowej



Jeśli przyjmiemy, że wielkość luki jest miarą wysiłku 
samorządów na rzecz utrzymania oświaty, to okaże się, 
iż wysiłek samorządów w tym zakresie zwiększył się 
w ciągu dwóch ostatnich lat o 32%



Średnie wskaźniki luki między wydatkami a dochodami oświaty w różnych 
kategoriach JST



Wydatki i dochody bieżące oświaty – powiaty ziemskie



Luka między wydatkami a dochodami oświaty – powiaty ziemskie



Dlaczego luka między wydatkami a dochodami 
zwiększyła się we wszystkich kategoriach 
samorządów (mimo, że subwencja traktuje je 
bardzo różnie)?



Niż demograficzny trwa – uczniowie ogólnodostępnych szkół dla dzieci 
i młodzieży prowadzonych przez JST



Uczniowie są 
nośnikami 
dochodów

Oddziały 
i budynki są 

nośnikami kosztów

W malejących szkołach, które tracą elastyczność 
organizacyjną, koszty jednostkowe rosną



Wybrane przyczyny wzrostu luki 
w oświacie szczebla gminnego



Liczba uczniów przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy 
w ogólnodostępnych szkołach szczebla gminnego



Spadek wielkości oddziałów



Średnie wielkości oddziałów ogólnodostępnych szkół szczebla gminnego 



Średnie wielkości oddziałów w siódmym roku nauczania



Średnie wielkości oddziałów klas pierwszych ogólnodostępnych szkół 
podstawowych



Wzrost kosztów utrzymania przedszkoli



Wydatki na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego



Liczba wychowanków przedszkoli w podziale na rodzaje organów 
prowadzących



Procent wydatków na utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
form wychowania przedszkolnego w łącznych wydatkach oświatowych gmin wiejskich, miejskich i miejsko-
wiejskich (bez wydatków finansowanych ze środków europejskich)
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Średnie wielkości oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach 
podstawowych prowadzonych przez JST
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Liczby wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych przypadających na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy (jednostki 
prowadzone przez JST) 
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Wybrane przyczyny wzrostu luki między 
wydatkami a dochodami oświaty szczebla 
powiatowego



Liczba uczniów na jeden nauczycielski etat przeliczeniowy w szkołach 
szczebla powiatowego



Średnie wielkości oddziałów (szkoły prowadzone przez JST)



Średnia liczba zawodów w przeciętnym ogólnodostępnym technikum dla 
młodzieży prowadzonym przez powiat ziemski



Liczba uczniów przypadających na jeden zawód w klasie pierwszej 
technikum dla młodzieży – szkoły prowadzone przez powiaty ziemskie



Struktura liczb uczniów ogólnodostępnych szkół dla młodzieży 
prowadzonych przez powiaty ziemskie



Przyczyny dotychczasowego wzrostu 
kosztów
Podsumowanie



Przyczyny wzrostu kosztów – cała oświata samorządowa

˃Więcej uczniów w szkołach nieprowadzonych przez JST

˃Zmiany struktury i sposobów kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnościami

˃Wzrost liczby uczniów nauczanych indywidualnie

˃Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej

˃Wzrost wynagrodzeń nauczycieli (mimo braku centralnych podwyżek)  
oraz pracowników administracji i obsługi (wzrost płacy minimalnej)



Przyczyny wzrostu kosztów – szczebel gminny

˃Zamieszanie z sześciolatkami (bardzo mała klasa)

˃Wzrost liczby wychowanków przedszkoli i zwiększenie przeciętnych 
kosztów opieki nad jednym wychowankiem

˃Zmniejszenie oddziałów na poziomie klasy 7 i 8

˃Zwiększenie liczby szkół podstawowych → zmniejszenie obwodów → 
zmniejszenie oddziałów

˃Różne inne czynniki kosztotwórcze
˃przygotowanie szkół do zmian wynikających z reformy
˃droższe plany nauczania



Przyczyny wzrostu kosztów – szczebel powiatowy

˃Niż demograficzny
˃Większa kontrola wydatków na szkolnictwo specjalne
˃Spadek wielkości oddziałów szkół specjalnych
˃Bierne oczekiwanie na koniec kłopotów z miejscami pracy dla nauczycieli od 

roku szkolnego 2019/20
˃Coraz mniej godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadgimnazjalnych
˃Zmiana struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego – coraz mniej uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych, których kształcenie jest 
najtańsze w stosunku do należnej dla nich subwencji

˃Wzrost liczby oferowanych zawodów w technikach pomimo spadku liczby 
uczniów, zwiększenie liczby oddziałów wielozawodowych

˃Droższe plany nauczania liceów (duża liczba przedmiotów do wyboru 
realizowanych w zakresie rozszerzonym)



Co będzie w przyszłości?



Oświata szczebla gminnego



Dotychczasowe i prognozowane zmiany liczby wychowanków przedszkoli



Dotychczasowe i prognozowane zmiany liczby uczniów klas pierwszych 
ogólnodostępnych szkół podstawowych



Dotychczasowe i prognozowane zmiany liczby uczniów w ogólnodostępnych 
szkołach szczebla gminnego



Łączny efekt finansowy dla oświaty gminnej

˃Prawdopodobnie w 2019 r. kwota luki między dochodami a wydatkami 
w oświacie gminnej znowu wzrośnie
˃Dodatkowym czynnikiem tego wzrostu będzie zapewne podwyżka wynagrodzeń 

nauczycieli

˃W 2020 r. da się odczuć efekt odejścia ze szkół 9 klasy. Spadek liczby 
uczniów powinien sprawić, że zmniejszy się kwota luki między dochodami 
a wydatkami oświaty gminnej (o ile, wzrost kosztów jednostkowych nie 
będzie nadmierny)



Oświata szczebla powiatowego



Dotychczasowe i prognozowane zmiany liczby uczniów klas pierwszych 
ogólnodostępnych szkół szczebla powiatowego



Dotychczasowe i prognozowane zmiany łącznej liczby uczniów 
ogólnodostępnych szkół szczebla powiatowego



Efekt finansowy reformy dla oświaty powiatowej

˃Reforma nie złagodzi skutków niżu demograficznego
˃Kłopot z niżem demograficznym nie polega na tym, że w całej szkole jest za mało 

uczniów, tylko na tym, że jest ich za mało w jednym roczniku w szkole jednego typu. 
˃Reforma tego w istotny sposób nie zmienia, choć wprowadza poważne zawirowania 

(kolejne roczniki bardzo różnią się od siebie wielkościami)

˃Wzrost liczby uczniów może doprowadzić do niewielkiego spadku 
jednostkowych kosztów kształcenia, jednak łączne wydatki radykalnie 
wzrosną

˃Jeśli nie nastąpi równie radykalna poprawa finasowania oświaty szczebla 
powiatowego przez państwo, luka między dochodami i wydatkami mocno 
się powiększy



Szkoły branżowe II stopnia

˃Niewiele o nich wiemy

˃Szkoły te mają przyjąć pierwszych uczniów w roku 2020/21

˃Niegdyś istniały szkoły pełniące podobną rolę – licea 
i technika uzupełniające
˃We wrześniu 2009 r. w technikach uzupełniających rozpoczęło naukę tylko 1,5% 

uczniów, którzy 3 lata wcześniej zaczynali naukę w ZSZ, a w odniesieniu do liceów 
uzupełniających wskaźnik ten był jeszcze niższy i wynosił 1%

˃Mała liczba uczniów łączy się zawsze z kłopotami organizacyjnymi. Można 
się zatem spodziewać, że BS II stopnia będą droższe w utrzymaniu niż 
obecne szkoły szczebla powiatowego



Dziękuję za uwagę

mariusz.tobor@vulcan.edu.pl
tel. 604 452 466


