




Bożena Graboń

z-ca dyrektora MZO w Bielsku-Białej

Bielski model zarządzania 
oświatą



1 stycznia 1994 r.
powołanie Zakładu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli Miejskich 
w Bielsku-Białej



1 lipca 2007 r.
połączenie Wydziału Edukacji
i Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Miejskich – utworzenie Miejskiego 
Zarządu Oświaty



Zadania MZO wykonywane w imieniu organu prowadzącego

a) określanie sieci placówek oświatowych oraz jej aktualizacji,
b) organizowanie roku szkolnego, 
c) inspekcja placówek oświatowych,
d) kontrolowanie obowiązku szkolnego i nauki,
e) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, 
f) prowadzenie spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego   nauczycieli,
g) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
h) sporządzanie oraz analiza sprawozdań i zestawień dotyczących realizacji zadań oświatowych,
i) organizowanie dowozu uczniów,
j) kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego,
k) prowadzenie spraw związanych z kształceniem pracowników młodocianych,
l) prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół niepublicznych oraz wydawanie zezwoleń 

na założenie szkoły publicznej,
m) koordynowanie realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Funduszy 

Europejskich i innych źródeł pozabudżetowych.



Zadania MZO z zakresu obsługi finansowo-księgowej

a) sporządzanie list płatniczych,
b) kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego 

i innych świadczeń należnych pracownikom,
c) prowadzenie obsługi bankowej i kasowej oraz rozliczanie wszystkich dyspozycji 

środkami pieniężnymi,
d) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
e) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń 

socjalnych dla czynnych nauczycieli i pracowników oświaty nie będących 
nauczycielami oraz obsługę scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych
dla emerytowanych nauczycieli,

f) dokonywanie analizy realizacji planów finansowych i czuwanie nad racjonalnym 
wykorzystaniem środków finansowych i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

g) archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej, płacowej i zasiłkowej,
h) przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji do naliczania rent i emerytur 

oraz kapitału początkowego dla pracowników zatrudnionych w obsługiwanych 
placówkach oraz pracowników, z którymi nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.



Pozostałe zadania z zakresu planowania i sprawozdawczości

a) sporządzanie zbiorczych planów finansowych, z zakresu dochodów i wydatków 
budżetu  oświaty  do  projektu  budżetu Miasta Bielsko-Biała

b) sporządzanie propozycji układu wykonawczego budżetu oświaty Miasta Bielsko-
Biała,

c) dokonywanie podziału na placówki środków zapisanych w uchwale budżetowej 
dostosowując plany finansowe szkół do kwot przyznanych na zadania oświatowe,

d) przygotowywanie wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie Miasta,
e) dokonywanie zmian w budżecie Miasta na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
f) powiadamianie poszczególnych placówek o zmianach w ich planach finansowych, 

dokonywanych w wyniku decyzji dyrektorów, uchwałami Rady Miejskiej, 
Zarządzeniami Prezydenta lub Dyrektora MZO,

g) sporządzanie okresowych i rocznych zbiorczych sprawozdań budżetowych,
h) sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych z realizacji dochodów 

i wydatków budżetowych z zakresu oświaty,
i) sporządzanie sprawozdań o udzielanych zamówieniach publicznych.



Pozostała działalność MZO

a) przeglądy techniczne obiektów oświatowych, 
b) obsługa prawna 
c) obsługa informatyczna

oraz prowadzenie:
Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
dla pracowników oświaty
archiwum dla szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Bielsko-Biała



30 sierpnia 2016 r.
organizacja wspólnej obsługi 
finansowo-księgowej 
i administracyjnej - CUW



Zalety obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
realizowanej przez CUW
1) Optymalizacja kosztów zatrudnienia pracowników administracyjnych w placówkach 

prowadzonych przez JST,
2) Niższe koszty i sprawniejsze wdrażanie oprogramowania do obsługi ekonomicznej,
3) Niższe koszty doskonalenia pracowników administracyjnych (szkolenia i zakup literatury 

fachowej),
4) Wysoka jakość usług wynikająca ze specjalizacji pracowników zatrudnionych w CUW,
5) Wysoka jakość kontroli dokumentacji finansowej i realizacji planów finansowych przez placówki 

obsługiwane,
6) Częściowe odciążenie dyrektora placówki oświatowej od odpowiedzialności za sprawy 

ekonomiczno-administracyjne, np. w zakresie kontroli dokumentów finansowych, 
które w większości odbywają się w CUW,

7) Szybki dostęp do zweryfikowanych informacji zbiorczych umożliwiających sprawniejsze 
zarządzanie oświatą przez JST, dotyczących, np. średnich wynagrodzeń nauczycieli.



Wady obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
realizowanej przez CUW

1) Oddalenie obsługi od dyrektora i pracowników szkoły powoduje 
brak możliwości bieżącego bezpośredniego kontaktu. 
Taka sytuacja powoduje wydłużenie czasu obiegu dokumentów 
dotyczących np. wydawania zaświadczeń o wynagrodzeniu.

2) Konieczność „poukładania” wzajemnych relacji pomiędzy CUW 
i placówkami obsługiwanymi.

3) Obniżenie kwalifikacji menedżerskich dyrektorów obsługiwanych 
placówek. Są przekonani, że wiele zadań z zakresu zarządzania 
placówką należy do obowiązków CUW.



Moduły oprogramowania użytkowane przez MZO



Wpływ bielskiego modelu zarządzania 
na podnoszenie jakości pracy szkół

˃ Procesowe wspomaganie szkół

˃ Doradztwo zawodowe

˃ Akademia dyrektora



Procesowe wspomaganie szkół - argumentacja

˃ Weryfikacja efektywności dotychczasowego systemu 
finansowania wydatków na doskonalenie nauczycieli.

˃ Analiza doświadczeń pochodzących z podobnych projektów 
realizowanych w innych samorządach.

˃ Analiza planów doskonalenia opracowanych przez dyrektorów 
szkół w kontekście koncepcji rozwoju  szkół, diagnoz 
problemowych opracowanych przez PPP i informacji 
o bieżących problemach uzyskanych od pedagogów szkolnych.



Procesowe wspomaganie szkół – efekty

˃ Podniesienie efektywności wykorzystania środków finansowych  
przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli.

˃ Objęcie  działaniem 77% szkół prowadzonych przez Miasto 
Bielsko-Biała.

˃ Uruchomienie programu matematycznego „Rozwijanie 
uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania 
przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji wczesnoszkolnej”.



Doradztwo zawodowe – cele

˃ Wsparcie dla uczniów i rodziców w procesie 
podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

˃ Wsparcie metodyczne dla doradców zawodowych, 
pedagogów szkolnych i nauczycieli.

˃ Gromadzenie informacji na temat rynku edukacji i rynku 
pracy.

˃ Stworzenie sieci współpracy szkół z instytucjami 
działającymi na rynku pracy i edukacji.



Akademia dyrektora

˃ Podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów szkół.

˃ Podniesienie efektywności wykorzystania środków finansowych 
przeznaczonych na doskonalenie zawodowe.



Dziękuję za uwagę


