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Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 106)  

oraz  

Informacja o finansowaniu przez samorządy terytorialne zadań oświatowych 

objętych analizowanym projektem 

Streszczenie opinii 

1) Projekt zakłada istotne zmiany w zakresie wczesnej edukacji dzieci. Przedłożone 

rozwiązania polegają na odejściu od zapoczątkowanej w 2009 r., a intensywnie 

wdrażanej w latach 2014/2015 i 2015/2016, reformy obniżania wieku obowiązku 

szkolnego z 7 do 6 lat i wymagają zmian podstawy programowej. Projektowana 

regulacja powinna być zatem rozpatrywana w kontekście planowanych zmian 

programowych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wprost nie odniesiono się do 

nich, a ich kształt jest istotny. Zgodnie z medialnymi zapowiedziami 

przedstawicieli resortu edukacji podstawa ma być ukształtowana tak, żeby 

edukacja elementarna (obejmująca naukę czytania i pisania) rozpoczynała się – 

podobnie jak w obecnym stanie prawnym – w wieku 6 lat i była – w stosunku do 

stanu obecnego – wydłużona z 3 do 4 lat (rok zerówki i klasy I-III). Należy jednak 

podkreślić, że dopiero prezentacja dokumentów programowych pozwoliłaby 

specjalistom z zakresu edukacji początkowej, nauczycielom i rodzicom 

analizować różnice w podejściu do kształcenia sześciolatków w obecnym 

„szkolnym” i proponowanym, nowym „zerówkowym” ujęciu. Natomiast to, że 
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wszystkie sześciolatki mają być w polskim systemie edukowane jest poza 

sporem.  

 

2) Środowisko pedagogów zajmujących się wczesną edukacją, które krytycznie1 

odnosiło się do wprowadzanej od 2009 r. reformy obniżania wieku szkolnego, 

wskazuje na istotne problemy w zakresie wczesnej edukacji w Polsce. 

Przygotowanie i wdrażanie zmian programowych powinno uwzględniać problemy 

widoczne w świetle badań dotyczących np. kształcenia matematycznego w 

ramach wczesnej edukacji, braku indywidualizacji pracy z dziećmi2. To wymaga 

konsekwentnych, długofalowych działań, konsultacji profesjonalistów, debaty 

programowej oraz systematycznego doskonalenia i wspierania nauczycieli 

wczesnej edukacji.  

 

3) Zasadnicze wątpliwości budzi rezygnacja z obowiązkowej edukacji przedszkolnej 

pięciolatków, która jest istotna z punktu widzenia prowadzenia działań na rzecz 

wyrównywania szans edukacyjnych. W projekcie gwarantuje się prawo do 

wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich oraz pięcioletnich. 

Projektodawcy podkreślają autonomię rodziców i ich kompetencje w zakresie 

rozpoznania potrzeb i możliwości dzieci, jednocześnie zdają się mieć nadzieję, 

że dzieci pięcioletnie w zasadzie powszechnie pójdą do przedszkoli. To 

założenie może budzić wątpliwości w sytuacji gdy nawet w warunkach prawnego 

obowiązku część dzieci na wsi nie jest objęta wychowaniem przedszkolnym. 

Należy mieć na uwadze, że rezygnacja rodziców z realizacji prawa dziecka do 

edukacji przedszkolnej może być różnie motywowana, mniej lub bardziej 

przemyślana i świadoma, może też – zależnie od środowiska społecznego – 

mieć różne skutki dla drogi edukacyjnej i życiowej dziecka. Dlatego też przy 

ewentualnej, niekorzystnej z punktu widzenia wyrównywania szans dzieci z 

zagrożonych wykluczeniem społecznym środowisk, rezygnacji z obowiązku 

przedszkolnego pięciolatków należałoby rozważyć działania pozaprawne 

związane z informowaniem, a nawet zachęcaniem rodziców do posyłania dzieci 

do przedszkola w regionach i środowiskach lokalnych, gdzie zasięg edukacji 

                                                        
1

 Por. B. Śliwerski, To nie jest porażka pedagogiki, Forum Akademickie 23/2014 
https://forumakademickie.pl/fa/2014/03/to-nie-jest-porazka-pedagogiki/. 
2

 Por. D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Harmonia 
Universalis, Gdańsk 2014. 
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przedszkolnej jest tradycyjnie wyraźnie mniejszy. Dla dzieci będących w 

trudniejszej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie 

mogących liczyć na edukacyjne wsparcie rodziców korzystna jest jak najdłuższa 

edukacja przedszkolna (najlepiej zaczynająca się już od 3 roku życia) i 

elementarna. Dają one szansę na lepsze poradzenie sobie z progiem 

edukacyjnym po III klasie szkoły podstawowej, który przy proponowanym 

rozwiązaniu nastąpi rok później, minimalizują zagrożenie niepowodzeniami 

szkolnymi na dalszych etapach edukacyjnych. O ile można przyjąć, że 

przedłożony projekt, zakładający wydłużenie edukacji elementarnej, tak by trwała 

cztery lata, zmierza w tym kierunku, to rezygnacja z obowiązku przedszkolnego 

pięciolatków jest z nim sprzeczna.  

 

4) Podjęte już decyzje o kumulacji pierwszoklasistów w latach 2014/2015 i 

2015/2016 oraz projektowana decyzja o podwyższeniu wieku obowiązku 

szkolnego skutkująca zapewne nieliczną grupą pierwszoklasistów w roku 

szkolnym 2016/2017 stworzą trudną sytuacją. Zawarta w projekcie koncepcja 

„kontynuacji nauki w klasie pierwszej” na wniosek rodziców ma, jak się zdaje, na 

celu zmniejszyć dysproporcję między sąsiadującymi rocznikami. Skali 

korzystania przez rodziców z ustawowej możliwości nie da się obecnie 

przewidzieć. Rodzice będą zapewne często zdezorientowani, tym bardziej, że 

decyzje mają podjąć bardzo szybko (do 30 marca 2015 r.). Wydaje się, że w 

praktyce częstość podejmowania decyzji o pozostawieniu dziecka w I klasie 

będzie zależała także od podejścia dyrektorów szkół i nauczycieli, ich rad, 

sugestii czy opinii, ogólnej atmosfery zrozumienia i aprobaty dla tego rodzaju 

decyzji, czy raczej negatywnego nastawienia. Znaczenie mogą więc mieć 

postawy przyjęte przez organy prowadzące szkół. Jeżeli projektodawcom zależy 

na tym, by przepisy te były powszechnie wykorzystywane powinno się 

przedstawić „pozytywny program działań”, pomysł na „kontynuację” tak, by nie 

była traktowana jak jałowe „powtarzanie tego samego”, czy osobista porażka 

dziecka. W tym kontekście powraca też temat rozwiązań programowych, które 

powinny być integralną częścią projektu. 

 

5) Zaproponowane w projekcie wzmocnienie kompetencji kuratorów oświaty nie 

wzbudza zasadniczych zastrzeżeń. Wprowadzane rozwiązania w pewnym 
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stopniu ograniczają autonomię samorządów, jednak są zgodne z oczekiwaniami 

środowiska nauczycielskiego (są także w programie ZNP) oraz części rodziców, 

którzy w sytuacjach konfliktów przy zamykaniu szkół prosili o interwencję 

Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest znamienne, że Rzecznik zwracał się do 

ministra o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skali likwidacji 

placówek oświatowych w Polsce. Minister natomiast w obowiązującym stanie 

prawnym mógł jedynie wystosowywać ogólne apele do samorządów.  

 

2. Opis założeń projektu 

Zmiany w zakresie wczesnej edukacji  

Przedłożony projekt zakłada odejście od wprowadzanych od 2009 r. zmian w 

zakresie wczesnej edukacji dzieci oraz powrót do stanu prawnego, w którym: 

rocznym obowiązkiem „przygotowania przedszkolnego” były objęte dzieci 

sześcioletnie, zaś obowiązkiem szkolnym dzieci siedmioletnie. Jednocześnie ustala 

się, że dzieci w wieku od czterech do pięciu lat mają prawo do korzystania z 

wychowania przedszkolnego, co oznacza dla samorządów obowiązek przygotowania 

dla wszystkich chętnych miejsc w przedszkolach.  

Projektodawcy zakładają w uzasadnieniu, że objęcie obowiązkiem szkolnym 

dzieci siedmioletnich oraz wprowadzenie prawa rodziców do decydowania o 

rozpoczęciu edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie nie musi powodować 

zmniejszenia się łącznej liczby uczniów objętych edukacją szkolną i przedszkolną. 

Przyjmują też, że objęcie dziecka pięcioletniego prawem do edukacji przedszkolnej 

zamiast istniejącego obecnie obowiązku, nie spowoduje zapewne istotnego 

zmniejszenia się odsetka dzieci pięcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym. 

Z całą pewnością będzie on większy od odsetka dzieci czteroletnich w wychowaniu 

przedszkolnym (86%), choć może być niższy niż obecny, wynikający z obowiązku 

(blisko 100%).  

W projekcie gwarantuje się realizację elastycznych rozwiązań związanych z 

prawem do posyłania dzieci w wieku wcześniejszym niż obowiązkowy oraz prawem 

do odraczania obowiązku szkolnego. Przy czym warunkiem wnioskowania o 

wcześniejsze posłanie dziecka w wieku lat 6 do szkoły jest ukończenie rocznego 

przygotowania przedszkolnego, a w przypadku dziecka urodzonego w okresie 

wrzesień-grudzień obligatoryjna jest także opinia poradni psychologiczno-

pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.  
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Wprowadza się przepisy umożliwiające kontynuację w roku szkolnym 

2016/2017 nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przez dzieci siedmioletnie, 

które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 

sześciolatki. Kontynuacja nauki następuje na wniosek rodziców złożony do dyrektora 

szkoły w terminie do końca marca 2016 r. W przypadku złożenia takiego wniosku 

dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej. Do końca 

roku szkolnego 2015/2016 będzie obowiązane do kontynuowania nauki w klasie I 

albo będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, 

jeżeli dyrektor wybranego przez rodziców przedszkola lub szkoły albo osoba 

prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie 

dziecka. Natomiast w przypadku braku możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego (brak miejsca), dziecko kontynuuje naukę w klasie pierwszej. 

Przyjęte rozwiązanie jest uzasadniane przede wszystkim oczekiwaniami wielu 

rodziców i potrzebami dzieci, zwłaszcza uczęszczających do klas mieszanych 

wiekowo.  

Zakłada się, że w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej podejmą: 

- dzieci urodzone w 2009 r., którym, na wniosek rodziców, w roku szkolnym 

2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, tj. 92,5 tysiąca 

uczniów, 

- dzieci urodzone w 2009 r. którym, na wniosek rodziców, odroczono spełnianie 

obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 r., 

- dzieci urodzone w 2009 r., które, na wniosek rodziców, będą kontynuować naukę w 

pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, 

- dzieci urodzone w 2010 r., które, na wniosek rodziców, jako sześciolatki – zostaną 

zapisane do klasy pierwszej.  

Według doniesień medialnych resort szacuje, iż we wrześniu 2016 r. na 

wniosek rodziców do pierwszej klasy trafi ok. 10-15% sześciolatków oraz ok.10-15% 

dzieci, będących obecnie w klasach pierwszych, które będą na wniosek rodziców 

zapisane ponownie do klas pierwszych3. Jednak należy podkreślić, że oszacowanie 

liczby pierwszoklasistów w roku szkolnym 2016/2017 jest bardzo trudne.  

                                                        
3
 Informacja PAP, Projekt PiS znosi obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. 
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Projektodawcy przyjmują założenie, że skutki finansowe zmian dla całego 

sektora finansów publicznych, będą z dużym prawdopodobieństwem neutralne. 

Natomiast istotną kwestię będzie raczej stanowił właściwy podział między środki 

zapewniane przez budżet państwa w postaci transferów w ramach części oświatowej 

subwencji ogólnej oraz dotacji celowych, a środki zapewniane przez budżety 

jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z innych źródeł dochodów. 

Zakładają także, że: spodziewany spadek liczby dzieci w klasach pierwszych nie 

będzie skutkował spadkiem liczby oddziałów klas I w podobnej skali. Jednocześnie 

konieczne będzie zatrudnienie większej liczby nauczycieli w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego. Ostatecznie łączna liczba dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 

objętych edukacją, niezależnie od tego gdzie będzie przebywał sześciolatek, będzie 

podobna a nauczycieli nauczania początkowego nie trzeba będzie zwalniać ze szkół, 

żeby następnie zatrudnić ich w przedszkolu. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy – 

Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być 

przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą ze szkoły do przedszkola.  

 

Zmiany w zarządzaniu systemem oświatowym  

Projekt zakłada powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania kompetencji powoływania oraz odwoływania kuratorów i wicekuratorów 

oświaty. Tak jak dotychczas, wyłonienie kandydata na stanowisko kuratora oświaty 

nastąpi w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Planowana jest wymiana 

kuratorów oświaty w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy.  

Wzmocnienie roli kuratora oświaty zakresie kształtowania sieci przedszkoli i 

sieci szkół ma polegać na przywróceniu jego obowiązku opiniowania likwidacji szkół 

oraz planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Publiczne 

placówki doskonalenia nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami mają 

obowiązek udostępniać nauczycielom ofertę form doskonalenia obejmującą zakres 

celów i zagadnień określonych polityce państwa. 

 

3. Diagnoza sytuacji w obszarze objętym propozycją zmian  

Wczesna edukacja w polskim systemie edukacyjnym  

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich 

wprowadzono w Polsce w 2004 r. Wcześniej roczne przygotowanie przedszkolne 
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było prawem, z którego powszechnie korzystały dzieci w miastach (ok. 99%) i w 

znacznie mniejszym stopniu na wsi (ok. 80%), co wynikało m.in. z ograniczonego 

dostępu do infrastruktury przedszkolnej, ale też zapewne częstszego braku 

świadomości jego wagi. Wprowadzenie obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego dla 6-latków stanowiło więc w miastach w zasadzie 

usankcjonowanie stanu faktycznego, było rozwiązaniem o długiej tradycji 4 , 

jednocześnie zaś było traktowane jako rozwiązanie wyrównujące szanse edukacyjne 

dzieci wiejskich. Program nauczania przewidywał m.in. naukę liter, czytania w 

zerówkach.  

Przedszkola są integralną częścią polskiego systemu edukacyjnego, realizują 

istotne funkcje edukacyjne co znajduje wyraz zarówno w określeniu wymogów 

kwalifikacyjnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, jak i w obowiązujących 

programach wychowania przedszkolnego. Roczne przygotowanie przedszkolne 

sześciolatków było od początku organizowane zarówno w przedszkolach, jak i w 

oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (głównie z braku 

przedszkoli lub miejsc w przedszkolach, na wsi większość dzieci była w zerówkach). 

W roku szkolnym 2009/2010 56% dzieci sześcioletnich uczyło się w zerówkach 

przedszkolnych, zaś 44,8% w zerówkach przy szkołach podstawowych. Można więc 

uznać, że w polskim systemie edukacyjnym znaczna część dzieci sześcioletnich w 

pewnym sensie była już w środowisku szkolnym, ale jeszcze nie w szczególnej „roli 

ucznia”.  

W 2009 r. rząd rozpoczął wprowadzanie reformy obniżania obowiązkowego 

wieku rozpoczynania edukacji szkolnej. Jeszcze przed przyjęciem ustawy 

obniżającej wiek szkolny przyjęto rozporządzenie o podstawie programowej 

dostosowane do planowych zmian, w ramach którego nie przewidziano nauki 

czytania i pisania w zerówkach, przeznaczonych dla 5-latków, zaś sześciolatkowie 

mieli rozpoczynać naukę już w pierwszej klasie szkoły podstawowej 5 . W 

uzasadnieniu do ustawy proponowane rozwiązania charakteryzowano jako: 

Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji dla najmłodszych dzieci, przez obniżenie 

wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6 lat, umożliwiające 

                                                        
4
 Promocja prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczęła się w latach 70. XX wieku.  

5
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
Dz.U. 2009 nr 4 poz. 1. 
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wykorzystanie potencjału systemu szkolnego dla wyrównywania szans oraz 

wczesnego odkrywania uzdolnień6.  

W trakcie prac legislacyjnych zmieniono zakładany pierwotnie przez rząd 

harmonogram wdrażania reformy, bowiem podnoszono szereg wątpliwości, co do 

przygotowania szkół na przyjęcie młodszych dzieci. Podjęto decyzję, że w 

obejmującym trzy lata szkolne okresie przejściowych będą podejmowane prace nad 

przygotowaniem szkół, zaś rodzice poślą dzieci jeśli stwierdzą, że szkoła jest 

przygotowana. Sejm przyjął nowelizację, zgodnie z którą w latach szkolnych 

2009/2010 – 2011/2012, obowiązkiem szkolnym mogło być objęte, na wniosek 

rodziców, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. 

Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 obowiązkiem szkolnym miały być objęte 

wszystkie sześciolatki7.  

Podejmując powyższą decyzję, promotorzy reformy zakładali, że uda się 

przekonać rodziców (w szczególności rodziców najstarszych sześciolatków 

urodzonych w pierwszych miesiącach roku), którzy swoimi indywidualnymi decyzjami 

niejako potwierdzą odpowiednie przygotowanie szkół. Dodatkową motywacją dla 

rodziców miało być egzekwowanie tego, że dzieci sześcioletnie pozostawione w 

zerówkach będę realizowały program dla pięciolatków. Samorządy były motywowane 

do jak najszybszego wprowadzania reformy także przez zróżnicowany system 

finansowania edukacji przedszkolnej i szkolnej, w subwencji oświatowej były 

uwzględniane wyłącznie 6-latki z pierwszych klas. Szacowano, że w praktyce we 

wrześniu 2009 r. do szkoły pójdzie ok. 30% sześciolatków. Przewidywania rządu nie 

sprawdziły się i we wrześniu do szkół poszło 4,29% sześciolatków zaś w latach 

następnych odpowiednio: 9,26% 19,02% (por tab. 1), a jednocześnie dyskusja na 

temat stanu przygotowania szkół narastała.  

 

 

 

 

 

                                                        
6
 Uzasadnienie rządowego projekty ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1343). 
7 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – z dnia 19 

marca 2009 r. (Dz.U. nr 56, poz. 458 ze zm.). 
 



9 
 

 

 

 

Tabela 1. Dzieci sześcioletnie w I klasach szkół podstawowych 

  
2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016* 

liczba dzieci 
sześcioletnich w I 
klasach  szkół 
podstawowych 

3 155 2 888 2 771 2 979 3 433 14 812 33 190 70 349 65 868 62 768 193 802 318 140 

liczba dzieci 
sześcioletnich ogółem 

391 755 380 551 375 994 361 873 351 653 348 169 358 261 369 872 384 072 404 041 431 855 433 638 

% dzieci sześcioletnich w 
I klasach szkół 
podstawowych do 
ogólnej liczby dzieci 
sześcioletnich 

0,81% 0,76% 0,74% 0,82% 0,98% 4,25% 9,26% 19,02% 17,15% 15,54% 44,88% 73,37% 

Liczba dzieci w klasach I 
SP 

407 108 389 538 376 017 369 839 359 141 359 023 360 108 382 907 351 544 365 057 516 032 536 763 

Dzieci sześcioletnie jako 
odsetek liczby uczniów w 
kl. I 

0,77% 0,74% 0,74% 0,81% 0,96% 4,13% 9,22% 18,37% 18,74% 17,19% 37,56% 59,27% 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, System Informacji Oświatowej  

 

Dane dotyczące naboru sześciolatków do szkół pokazały skrajne 

zróżnicowanie sytuacji w różnych samorządach. W roku szkolnym 2011/2012 w kraju 

były gminy, w których 100% dzieci sześcioletnich poszło do szkoły, jak i gminy w 

których żadne dziecko sześcioletnie nie rozpoczęło edukacji szkolnej. W 

konsekwencji w tych gminach z początkiem roku szkolnego 2012/2013 w szkołach 

podstawowych spotkałyby się wszystkie dzieci sześcio- i siedmioletnie. W związku z 

tym w 2012 r. odroczono obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich do 1 września 

2014 r. z założeniem, że w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek 

rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat. Tym samym przedłużono okres przejściowy. Ustawa 

zapewniała organom prowadzącym i dyrektorom szkół czas na odpowiednie 

przygotowanie szkół do obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego8. W 

uzasadnieniu podkreślano, że wzięto pod uwagę opinie rodziców i akcentowano, że 

w dalszym ciągu, także ze szczebla centralnego podejmowane będą intensywne 

                                                        
8
 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – z dnia 27 

stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 176) Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 102). 
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prace nad przygotowaniem szkół i nauczycieli, również z wykorzystaniem środków 

unijnych – projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-

III, czy program Radosna szkoła.  

 

 
 

Realizowane na zlecenie MEN analizy działań podejmowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie obniżania wieku szkolnego w pierwszych trzech 

latach wprowadzania zmian bardzo wyraźnie pokazały skalę zróżnicowania sytuacji 

w zakresie wdrażania reformy. W roku szkolnym 2011/2012 co czwarty sześciolatek 

w województwach pomorskim i mazowieckim uczęszczał do pierwszej klasy 

(odpowiednio 27% i 26,8%). Najmniejszy odsetek sześciolatków wśród 

pierwszoklasistów występował w województwach podkarpackim (14,5%), lubuskim 

(14,8%), podlaskim (14,9%), lubelskim (15,1%) i opolskim (15,1%). Jednocześnie 

największym odsetkiem pierwszoklasistów wśród sześciolatków cieszył się Sopot 

(52%), Gdynia 47% oraz miasto stołeczne Warszawa (46%). Największe miasta 

wyraźnie zawyżały wskaźnik wojewódzki. Badanie skoncentrowane na analizie 

sytuacji w gminach o wysokim udziale sześciolatków w I klasach szkolnych (chodziło 

o pokazanie dobrych praktyk) ujawniło charakter trudności na jakie napotykali 

przedstawicie samorządu (m.in. sceptycyzm nauczycieli). Jednocześnie zdaniem 

badanych, czynnikiem sprzyjającym i przyspieszającym obniżenie wieku obowiązku 

szkolnego było funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych9. 

W ostatnim roku, w którym obowiązywał wolny wybór rodziców udział 

sześciolatków był raczej niski i dalej silnie regionalnie zróżnicowany (por tab. 2).  

Od samego początku reforma spotkała się z oporem społecznym, którego 

przejawy widać było na poziomie samorządów, środowiska nauczycielskiego, a 

szczególnie wśród rodziców, których opór wynikał z wysokiej oceny edukacji i opieki 

przedszkolnej. Zwracano uwagę na problem przygotowania szkół w zakresie 

realizacji funkcji opiekuńczej (organizacja zajęć świetlicowych, zapewnienie posiłków, 

ewentualnej dodatkowej opieki związanej z „samoobsługą” dziecka), przygotowania 

infrastruktury (place zabaw), warunków pracy (liczebność klas) oraz w zakresie 

                                                        
9 Por. Sześciolatki w szkole. Działania podejmowane przez jednostki samorządy terytorialnego w 

zakresie obniżenia wieku szkolnego. Przykłady dobrych praktyk, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa, luty 2012.  
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metodycznego przygotowania nauczycieli do pracy z młodszymi dziećmi 

uwzględniającego ich zdolność do koncentracji oraz pracy w grupach 

zróżnicowanych wiekowo. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w 2012 r., że mimo 

upływu ponad trzech lat szkolnych okresu przejściowego na wprowadzenie 

obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich, szkoły podstawowe nie są 

wystarczająco przygotowane do objęcia nauką dzieci sześcioletnich. W 

kontrolowanych gminach nie podejmowano celowych programów kompleksowego 

przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich oraz nie 

wprowadzono standardów jakie powinna spełniać szkoła przygotowana na przyjęcie 

uczniów sześcioletnich10.  

 
Tabela 2. Dzieci sześcioletnie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014 (ostatni 
rok wolnego wyboru rodziców)  (dane na dzień 30 września 2013 r.)  
 

 
Oddział 
przedszkolny 

 
I klasa  

 Oddział 
przedszkolny  I klasa  

Polska 318264 62404 
83,61% 16,39% 

dolnośląskie 22289 4542 
83,07% 16,93% 

kujawsko-pomorskie 16837 3983 
80,87% 19,13% 

lubelskie 17777 2744 
86,63% 13,37% 

lubuskie 9011 1392 
86,62% 13,38% 

łódzkie 19849 3436 
85,24% 14,76% 

małopolskie 29380 4860 
85,81% 14,19% 

mazowieckie 45711 11740 
79,57% 20,43% 

opolskie 7363 944 
88,64% 11,36% 

podkarpackie 18315 2092 
89,75% 10,25% 

podlaskie 9224 1543 
85,67% 14,33% 

pomorskie 19148 5948 
76,30% 23,70% 

śląskie 36455 6205 
85,45% 14,55% 

świętokrzyskie 9685 1715 
84,96% 15,04% 

warmińsko-mazurskie 11662 2642 
81,53% 18,47% 

wielkopolskie 32178 5663 
85,03% 14,97% 

zachodniopomorskie 13380 2955 
81,91% 18,09% 

Źródło: System Informacji Oświatowej, obliczenia własne  

 

Ponieważ w skali kraju stosukowo niewielki odsetek sześciolatków poszedł do 

szkół w ostatnim roku swobodnego wyboru a rząd mimo wszystko był zdecydowany 

wdrażać reformę, konieczne było przeciwdziałanie nadmiernej kumulacji roczników. 

                                                        
10

 Por. https://www.nik.gov.pl/plik/id,5569,vp,7208.pdf  
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Przyjęto, że w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego 

rozpoczynają dzieci: urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 

2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Natomiast dziecko urodzone w okresie od dnia 1 

lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć 

spełnianie obowiązku szkolnego11. 

Kolejny raport NIK z 2014 r. odnotował istotną poprawę sytuacji w zakresie 

przygotowania szkół, ale też sygnalizował problemy: np. w wielkich miastach 

utrudnieniem dla szkół może być konieczność organizacji zajęć dla oddziałów klas I-

III w systemie zmianowym. W miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców liczba 

zorganizowanych klas z pierwszakami będzie w wielu szkołach większa od liczby sal 

lekcyjnych przygotowanych na przyjęcie najmłodszych uczniów. Problem ten wystąpi 

przede wszystkim w szkołach położonych na terenie miast na prawach powiatu 

(24,2%)12. 

W roku szkolnym 2014/2015 liczba dzieci rozpoczynających naukę w 

pierwszej klasie szkoły podstawowej wyniosła 516 032. Grupa sześciolatków liczyła 

193 802 uczniów i stanowiła 44,83% całego rocznika dzieci w tym wieku. W grupie 

tej oczywiście w przeważającej liczbie znajdowały się dzieci urodzone w pierwszym 

półroczu 2008 r. Jednak były to także dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r., 

które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie mimo braku obowiązku. Z drugiej strony 

część starszych sześciolatków otrzymała odroczenia. W roku szkolnym 2015/2016 – 

kiedy do szkół poszło półtora rocznika dzieci – w klasach I szkół podstawowych 

rozpoczęło naukę ok. 537 tys. dzieci, w tym 318 tys. dzieci sześcioletnich. Jest to 

rocznik rekordowy. 

Liczna grupa dzieci sześcioletnich, które poszły do pierwszej klasy, nie na 

podstawie swobodnej decyzji rodziców, a „masowo” w ramach obowiązku szkolnego 

nie dotarła jeszcze do III klasy i nie ma badań monitorujących np. ich osiągnięcia, 

stosunek do szkoły, czy doświadczenia związane z przekraczaniem progu 

edukacyjnego. Dysponujemy natomiast badaniami opinii nauczycieli i rodziców 

dzieci, które w roku szkolnym 2012/2013 poszły do szkoły jako 6-latki. Trzy czwarte 

rodziców deklarowało, że ponownie podjęłoby decyzję o wysłaniu dziecka 

sześcioletniego do szkoły. Znaczna większość zarówno nauczycieli (70,6%), jak i 

                                                        
11 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1265). 
12 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-szkolach-dla-szesciolatkow.html  
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rodziców (89,4%) była przekonana o dobrym przygotowaniu szkół na przyjęcie 

sześciolatków13.  

Pedagodzy zajmujący się wczesną edukacją w Polsce wskazują, że w tym 

zakresie występuje szereg problemów. Ta diagnoza wpływała także na ich ocenę 

reformy. Według prof. Śliwerskiego: Szkolnictwo początkowe budzi bardzo wiele 

zastrzeżeń i niepokojów i to one powinny być przede wszystkim tematem 

zainteresowania MEN i powinny zostać usunięte przed jakąkolwiek decyzją 

o obniżeniu obowiązku szkolnego. Obraz szkoły, jaki wynikał z badań pedagogów 

wczesnej edukacji (m.in. D. Klus-Stańskiej, M. Nowickiej, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 

A. Nowak-Łojewskiej, J. Bałachowicz, M. Wiśniewskiej-Kin, M. Szczepskiej-

Pustkowskiej, E. Zalewskiej, M. Żytko, A. Kalinowskiej i wielu innych), jest 

dramatyczny i ukazuje spustoszenia, jakie wywołuje wczesna edukacja szkolna: 

skrajne nieprzystosowanie szkoły do nauczania młodszych uczniów, przestarzałą 

metodykę, brak aktywności badawczej na lekcjach, incydentalność współpracy 

grupowej, stereotypizację postaw społecznych i stygmatyzację odmienności, 

wydziedziczanie z kultury macierzystej i macierzystego języka, opresyjną dyscyplinę 

ciszy i znieruchomienia, organizację przestrzeni klasy rodem z XIX wieku, a więc 

ogólnie: mamy szkołę, która zamiast integrować cokolwiek zgodnie ze swoimi 

założeniami, ma charakter dezintegrujący wiedzę i poczucie tożsamości dzieci, 

obniżający kompetencje społeczne, wywołujący brak poczucia sprawstwa, postawy 

rywalizacyjne i lękowe14. Szereg badań wskazuje np. na niedomagania wczesnej 

edukacji matematycznej. Według ustaleń raportu o nauczaniu matematyki w 

szkołach podstawowych dominuje nauczanie schematów, a nie samodzielnego 

myślenia. Badania pokazało też silne zróżnicowanie przygotowania nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia edukacji matematycznej15. Zwraca się 

uwagę, że naturalny mechanizm poznawczy dziecka jest w szkole często blokowany 

przez presję na opanowanie czegoś, co przekazane jest mu nieodpowiednio 16 . 

Badania prof. E Gruszczyk–Kolczyńskiej pokazywały problem „wytracania” w trakcie 

„prawdziwej szkolnej edukacji” uzdolnień matematycznych zdiagnozowanych u dzieci 

                                                        
13  B. M. Nowak, J. Krawczyk, Uczestnictwo dziecka 6-letniego w edukacji szkolnej, 

http://pedagogium.pl/dokumenty/wydarzenia/raport_6latki.pdf 
14 Por. B. Śliwerski, To nie jest porażka pedagogiki, Forum Akademickie 23/2014  

https://forumakademickie.pl/fa/2014/03/to-nie-jest-porazka-pedagogiki/   
15

 Por. M. Karpiński, M. Zambrowska, Nauczanie matematyki w szkole podstawowej  Raport z 
badania, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015. 
16

Z. Semadeni, Jak skutecznie kształtować kompetencje matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. 

https://forumakademickie.pl/fa/2014/03/to-nie-jest-porazka-pedagogiki/
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na etapie przedszkolnym oraz zerówki przedszkolnej. Ten swoisty regres ma swe 

źródło w sposobie szkolnego nauczania, w tym niemożliwości indywidualizowania 

pracy z dziećmi 17.  

 

Zasięg wychowania przedszkolnego  

W Polsce upowszechnienie wychowania przedszkolnego jest regionalnie 

zróżnicowane. W roku szkolnym 2014/2015 średnia krajowa upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lata wyniosła 71,6%. Ten wskaźnik 

w Warmińsko-Mazurskim wyniósł 58,7%, zaś w Opolskim 83,2%. Analiza zasięgu 

wychowania przedszkolnego według wieku i miejsca zamieszkania pokazuje, że 

dzieci pięcioletnie w miastach powszechnie chodziły do przedszkola (103% – co 

wynika z dowożenia dzieci z obszarów podmiejskich). Na wsi tylko 80,5% 

pięciolatków objętych było wychowaniem przedszkolnym. Biorąc pod uwagę fakt, że 

wychowanie przedszkolne 5-latków jest obecnie obowiązkowe sytuacja na obszarach 

wiejskich musi niepokoić18.  

Analiza sytuacji w województwie o najgorszych wskaźnikach upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego jaki jest Warmińsko-Mazurskie pokazuje, że w latach 

2005–2013 coraz więcej dzieci korzystało z różnych form opieki przedszkolnej. 

Wśród dzieci w wieku 3–5 lat udział uczęszczających do placówek przedszkolnych 

zwiększył się z 31,4% do 64,7%. Wzrost ten związany był m.in. z wprowadzonym 

ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla 

dzieci w wieku 5 lat, który obowiązuje od roku szkolnego 2011/12. Wśród 

pięciolatków ponad 90% objętych było wychowaniem przedszkolnym (w 2005/06 – 

38,6%, a w 2012/13 – 88,7%)19.  

 

Zmiany sieci szkolnej  

Sieć szkolna podlega istotnym zmianom głównie w związku z niżem 

demograficznym. W latach 2007–2012 liczba uczniów szkół podstawowych spadła o 

9,1%, a liczba uczniów gimnazjów o 20,3%. Liczba uczniów spada najszybciej na 

                                                        
17

 Wykład prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej pt. "Dzieci matematycznie uzdolnione: mity, wyniki 
badań, interpretacje i wnioski", wygłoszony podczas I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej 
"Transgresje Matematyczne" w Krakowie, 15-17 czerwca 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=K1IfP5lYBH4  
18

 Oświata i wychowanie w roku szklnym 2014/2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015 r. 
s.62. 
19

 http://olsztyn.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/edukacja/edukacja-i-wychowanie-w-wojewodztwie-
warminsko-mazurskim-w-roku-szkolnym-20132014,1,2.html  

https://www.youtube.com/watch?v=K1IfP5lYBH4
http://olsztyn.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/edukacja/edukacja-i-wychowanie-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-w-roku-szkolnym-20132014,1,2.html
http://olsztyn.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/edukacja/edukacja-i-wychowanie-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-w-roku-szkolnym-20132014,1,2.html
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terenach wiejskich i peryferyjnych, podczas gdy w niektórych miastach i obszarach 

podmiejskich zaczyna rosnąć. Jednocześnie wprowadzona w 2009 r. możliwość 

przekazywania małych szkół gminnych stowarzyszeniom spowodowała zmiany 

organów prowadzących. W roku szkolnym 2007/08 gminy prowadziły 94,1% szkół 

podstawowych, a w roku 2012/13 – już tylko 89,8% szkół. Natomiast w` roku 

szkolnym 2014/2015 udział szkół samorządowych zmniejszył się do 87,13%20.  

Likwidacja i przekształcanie szkół prowadzi do konfliktów w środowisku 

lokalnym. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele wniosków rodziców, 

uczniów i nauczycieli placówek przeznaczonych do likwidacji z prośbą o podjęcie 

interwencji i pomoc w sprawie utrzymania przedszkoli i szkół. W 2011 roku Rzecznik 

Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o 

podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skali likwidacji placówek 

oświatowych w Polsce. Zdaniem Rzecznika Likwidacja placówek oświatowych, 

prowadzona nie jako planowa, poparta analizami reorganizacja sieci przedszkoli i 

szkół na terenie gminy lub powiatu, ale jako jednorazowa decyzja wymuszona 

potrzebą zaoszczędzenia określonej kwoty w przyszłorocznym budżecie budzi zaś 

zrozumiały sprzeciw uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Może mieć także 

negatywny wpływ na realizację konstytucyjnego prawa do nauki. Nie ulega 

wątpliwości, że przyczyny opisanego problemu są złożone i wynikają także z 

obiektywnych okoliczności, na które władze publiczne zarówno na poziomie 

samorządów, jak i na poziomie centralnym nie mają bezpośredniego wpływu. Wydaje 

się jednak, że waga oraz skala zjawiska mogą wskazywać, że pozostawienie 

problemu samorządom może w dłuższej perspektywie doprowadzić do negatywnych 

skutków, których odwrócenie może się okazać niemożliwe lub bardzo kosztowne21.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone w latach 2011-2013 

likwidacje i przekształcenia szkół nie prowadziły do pogorszenia warunków 

kształcenia uczniów w miejscach kontynuacji nauki. Stwierdzone w kontrolowanym 

obszarze nieprawidłowości polegały w głównej mierze na zaniechaniach w 

aktualizowaniu gminnych planów sieci szkół oraz sieci przedszkoli i oddziałów 

                                                        
20

 J. Herczyński, A. Sobotka, Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012, 
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, marzec 2014.  
http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-diagnoza-zmiany-w-sieci-szkol.pdf  
21 Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 22 lutego 2012 r. do Ministra Edukacji Narodowej 

(RPO - 690844 - I/11/NC).  
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/12/690844/1626363.pdf  
 

http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-diagnoza-zmiany-w-sieci-szkol.pdf
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/12/690844/1626363.pdf
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przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także na likwidacji szkół w celu 

wyzbycia się zadania obowiązkowego prowadzenia szkół, zamknięcia działalności 

szkół bez przeprowadzenia ich likwidacji i niezapewnienia w szkole gminnej 

funkcjonowania biblioteki szkolnej. W celu eliminowania nieprawidłowości 

towarzyszących procesom likwidacji szkół NIK wnioskował m.in. o: monitorowanie 

przez kuratorów oświaty występowania w gminnych sieciach szkół publicznych 

przypadków wyłączenia z działalności szkoły bez jej likwidacji w trybie art. 59 ust. 1 

ustawy o systemie oświaty. NIK wnosił również o rozważenie przez Ministra Edukacji 

Narodowej możliwości wskazania, w ramach ustalania podstawowych kierunków 

realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, potrzeby objęcia 

ewaluacją problemową efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół niepublicznych i publicznych 

powstających w miejsce likwidowanych szkół gminnych. Miałoby to na celu 

zweryfikowanie ryzyka wytworzenia się w systemie oświaty specyficznej grupy szkół 

o niższej jakości kształcenia, powstałych wskutek zastępowania szkół gminnych 

szkołami niepublicznymi i publicznymi prowadzonymi przez inne podmioty22.  

 

Placówki doskonalenie nauczycieli  

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację zadań przez 

wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli. Skontrolowane jednostki nie 

realizowały znacznej części obowiązkowych zadań. Ponadto sieć publicznych 

placówek doskonalenia nauczycieli oraz liczba zatrudnionych w nich nauczycieli-

doradców metodycznych była niewystarczająca, przez co nie wszyscy nauczyciele 

uzyskiwali pomoc metodyczną odpowiednią do bieżących potrzeb. Stwierdzone 

nieprawidłowości w działalności placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli 

polegały m.in. na nierzetelnym opracowywaniu planów pracy oraz sprawozdań 

z realizacji zadań (przez cztery placówki, tj. 50%)23. 

 

Podsumowanie  
 

                                                        
22 Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wpływ likwidacji szkół publicznych na 

warunki realizacji zadań oświatowych gmin” KNO – 4101 – 04 -00 /2013 https://www.nik.gov.pl/plik 
/id,6981,vp,8831.pdf 
23

 Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,4294,vp,5468.pdf 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,6981,vp,8831.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,6981,vp,8831.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,4294,vp,5468.pdf
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1. Zmiany w zakresie wczesnej edukacji wprowadzane w projekcie mogą być 

uznane za cofnięcie reformy z lat 2009 – 2015. Potrzebna jest pozytywna 

koncepcja zmian oparta na debacie programowej odnosząca się do 

diagnozowanych niedomogów wczesnej edukacji w Polsce.  

 

2. Przedłożony projekt wraz z uzasadnieniem nie przedstawia pełnej koncepcji 

zmian, bowiem jej integralną częścią powinny być rozwiązania programowe 

dla wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Należy zakładać, że 

prace nad nimi trwają, jednak brak informacji na ten temat budzi niepokój, tym 

bardziej, że jest to trudne, ważne oraz czasochłonne przedsięwzięcie. 

Potrzebny jest klarowny pozytywny przekaz na temat zmian w edukacji 

wczesnoszkolnej, możliwie jak najbardziej zorientowanej na potrzeby 

rozwojowe dzieci. 

 

3.  W toku prac legislacyjnych szczególnej uwagi wymaga zmiana polegająca na 

rezygnacji z obowiązkowej edukacji przedszkolnej pięciolatków. W myśl 

uzasadnienia motywowana jest ona głównie wdrażaniem zasady autonomii 

rodzicielskiej. Jednak projektodawcy mają nadzieję, że pięciolatki pójdą do 

szkół, a regulacje dotyczące obowiązków i praw w zakresie edukacji 

przedszkolnej nie mają istotnego wpływu na decyzje rodziców, czy działania 

samorządów lokalnych. Doświadczenia krajów o długiej tradycji wychowania 

przedszkolnego np. Francji pokazują, że rzeczywiście edukacja przedszkolna 

nie musi być formalnie obowiązkowa aby była w zasadzie powszechna, wtedy 

gdy istnieje społeczne przekonanie o jej wartości, istnieje tradycja a władze 

lokalne mają obowiązek zapewnienia możliwości realizacji prawa do niej. W 

Polsce proces upowszechnienia wychowania przedszkolnego jeszcze trwa.  

 

4. Sytuacja, w której mamy do czynienia z bardzo dużym, „skumulowanym” i 

mieszanym wiekowo rocznikiem, po którym nastąpiłby dość nieliczny nie jest 

korzystna. Idea „kontynuacji nauki w pierwszej klasie” ma przyczynić się m.in. 

do zmniejszenia tego problemu. W świetle rozwiązań przedstawionych w 

projekcie owa „kontynuacja” ma być sumą indywidualnych decyzji rodziców. 

Do przesłanek tych indywidualnych decyzji będzie należeć także podejście 

dyrektorów szkół, nauczycieli oraz organów prowadzących. Dla podjęcia tych 
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decyzji znaczenie będą miały także ustalenia dotyczące programów 

nauczania.  
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Informacja o finansowaniu przez samorządy terytorialne zadań oświatowych 

objętych analizowanym projektem 

1. Sprawy edukacji publicznej zostały powierzone jednostkom samorządu 

terytorialnemu do realizacji w ustawach ustrojowych. Szczegóły odnośnie do 

zadań własnych jednostek w zakresie zakładania i prowadzenia szkół oraz 

placówek publicznych określa ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm., dalej u.s.o.). Zgodnie z jej art. 5 

ust. 5 w szczególności zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym 

z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół podstawowych z wyjątkiem szkół podstawowych 

specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.  

Z powyższego wynika, że to na gminach i miastach na prawach powiatu 

spoczywa obowiązek planowania i finansowania zadań oświatowych we 

wskazanym zakresie. Zgodnie z gwarancją zawartą w art. 5a ust. 3 u.s.o. środki 

niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia 

nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, są zapewnione w dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. O zasadach gromadzenia środków na 

realizację zadań przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego stanowią 

przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.). W myśl tych regulacji, 

dostosowanych do zapisu art. 167 ust. 2 Konstytucji RP, dochodami jednostek 

samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje 

celowe z budżetu państwa. W świetle tych przepisów właściwym punktem 

odniesienia dla wydatkowania środków na zadania oświatowe przez samorząd 

terytorialny mogą być jego łączne dochody.  

2. Dla wydatków oświatowych samorządu terytorialnego szczególne znaczenie ma 

część oświatowa subwencji ogólnej. Wielkość części oświatowej subwencji 

oświatowej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie 

ustawa budżetowa. Zasady ustalania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego określone są w  ustawie o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. Gwarancją minimalnej wysokości kwoty 

przeznaczanej z budżetu państwa na część oświatową subwencji ogólnej jest 

przepis art. 28 ust. 1, w myśl którego kwotę przeznaczoną na część oświatową 
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subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek ustala się w wysokości łącznej kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie 

budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu 

zmiany realizowanych zadań oświatowych. Część oświatowa subwencji ogólnej 

jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych 

określonych w ustawie o systemie oświaty. Jednakże z zakresu zadań 

oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

uwzględnianych przy podziale części oświatowej są wyłączone zadania 

związane z dowozem uczniów oraz zadania związane z prowadzeniem 

przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z 

oddziałami integracyjnymi.  

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem: 

 finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz 

z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

 dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz przez osoby fizyczne; 

 finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego; 

 finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem; 

 dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw 

nauczycielom oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania 

zdrowia; 

 dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi; 

 finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych; 

 finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 

 finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli będących emerytami i rencistami; 

 finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w 

przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 
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 finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym 

nauczycieli. 

Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu 

określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego wydawanego rokrocznie. Algorytm podziału subwencji 

oświatowej jest metodą statystyczną o szerokiej formule, co wynika z 

rozbudowanej struktury zadań edukacyjnych realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. Algorytm podziału subwencji oświatowej jest 

corocznie modyfikowany w nawiązaniu do analizy wskaźników ekonomicznych 

obrazujących koszty kształcenia i działalności szkół oraz placówek oświatowo-

wychowawczych. Algorytm uzależnia wysokość przyznawanych środków od skali 

i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów i wychowanków, z 

uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli. W celu 

doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadań oświatowych realizowanych 

przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i dostosowania do nich 

wysokości subwencji algorytm uzależnia tę wysokość od liczby uczniów 

przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla 

wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów 

szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli. Liczba uczniów przeliczeniowych opiera się o wielkość 

statystycznej liczby uczniów ustaloną na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października dla 

bazowego roku szkolnego, tj. roku szkolnego rozpoczynającego się w roku 

poprzedzającym rok udzielenia subwencji oświatowej. W stosowanej w 

rozporządzeniu kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest 

przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony 

symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę 

ogólną subwencji (SO) pomniejszoną o 0,4 % rezerwy, przez ogólną liczbę 

uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2016 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 
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5.357 zł. W stosunku do roku 2015 (5.258,68 zł) wzrośnie on o ok. 1,9 %, tj. o ok. 

98 zł24. 

 

Tabela 1 
Relacja wydatków wykonanych na zadania bieżące w działach Oświata i wychowanie oraz 
Edukacyjna opieka wychowawcza do otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące w latach 2009-2014 

wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gminy 121,2 124,1 125,8 124,1 125,3 126,2 

Miasta  na prawach 
powiatu 

131,0 131,6 130,5 128,7 127,4 129,4 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia za lata 
2009 - 2014 

 

Jakkolwiek część oświatowa subwencji ogólnej stanowi główne źródło 

finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego to nie 

może ona jednak być jedynym punktem odniesienia dla wysokości tych 

nakładów. Z jednej strony część oświatowa została wprowadzona w celu 

finansowania zadań oświatowych, ale zgodnie z przepisami nie musi być 

przeznaczana na te cele. W myśl art. 7 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego o przeznaczeniu subwencji oświatowej decydują 

organy stanowiące samorządów. Z drugiej zaś strony oświata jako zadanie 

własne samorządu powinna być finansowana w całości z uzyskiwanych 

dochodów oraz w relacji do wydatków przeznaczanych na inne zadania 

realizowane przez samorządy. Z danych dotyczących relacja wydatków 

wykonanych na zadania bieżące w działach Oświata i wychowanie oraz 

Edukacyjna opieka wychowawcza do otrzymanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące wynika, 

iż przeciętnie jednostki samorządowe uzupełniają środki uzyskiwane z budżetu 

państwa środkami pochodzącymi z dochodów własnych (zob. tabela 1). W całej 

zbiorowości jednostek samorządu terytorialnego występują jednakże takie 

jednostki, dla których wskazana relacja kształtuje się w wymiarze poniżej 100%, 

co oznacza, że wydatki wykonane na zadania bieżące w działach Oświata i 

                                                        
24

 Zob. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12278364/12318220/12318221/dokument191035.pdf. 
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wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza są niższe od otrzymanych 

dochodów z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące.  

3. Z zakresu finansowania przez część oświatową subwencji ogólnej jest wyłączona 

opieka przedszkolna. Od chwili przejęcia przez gminy prowadzenia przedszkoli z 

dniem 1 stycznia 1992 r. jako zadania własnego w publicznym dyskursie 

dominuje założenie, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w dochodach 

komunalnych. Stąd przez dłuższy czas nie było mechanizmu finansowego 

zapewniającego partycypację państwa w zwiększających się wydatkach na 

edukację przedszkolną25. Podejście w tym aspekcie zmieniły w pewnym zakresie 

przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827 z późn. zm., dalej ustawa 

nowelizująca z 2013 r.). Ustawa ta wprowadzając zmiany organizacyjne i 

formalne dotyczące przedszkoli określiła jednocześnie, w jaki sposób państwo 

będzie wspierać finansowo te zmiany – w formie dotacji z budżetu państwa dla 

jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków bieżących 

związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 

2013, poz. 885 z późn. zm., dalej u.f.p.) z dotacji celowych budżet państwa może 

dofinansować m.in. bieżące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego 

(art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c u.f.p.). Udzielanie dotacji celowych dla jednostek 

samorządu terytorialnego określają odrębne ustawy (art. 128 ust. 1 u.f.p.), do 

których należy również ustawa o systemie oświaty. Jak zauważa M. Pilich, 

zgodnie z leksykalnym znaczeniem słowa „dofinansowanie” przepis art. 14d ust. 

1 u.s.o. zakłada finansowania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 

części, a nie w całości 26 . Zgodnie z art. 128 ust. 2 u.f.p. kwota dotacji na 

dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić 

więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią 

inaczej. Ograniczenie to znajduje zastosowanie również na gruncie przepisu art. 

14d u.s.o.. Jak zauważa, L. Lipiec-Warzecha „dotacje celowe z budżetu państwa 

na dofinansowanie bieżących zadań własnych powinny odgrywać ograniczoną 

rolę wśród źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. "Z istoty 

                                                        
25

 Zob. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. 5. Wydanie, Warszawa 2013 (LEX), uwagi 
do art. 14d. 
26

 Ibidem. 
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zadania własnego wynika, że jego finansowanie musi mieć charakter 

samodzielny i kreatywny, tzn. organy samorządu muszą mieć zagwarantowane 

prawo decydowania w jakiejś mierze o zakresie i sposobie realizacji zadania 

ustawowo zdefiniowanego, lub co najmniej o sposobie jego realizacji i 

finansowaniu" (wyrok TK z dnia 28 czerwca 2001 r., U 8/00, OTK 2001, nr 5, poz. 

123, LEX nr 48449). Natomiast "bieżące zadania własne samorządy powinny 

finansować - tak dalece jak to jest możliwe - z dochodów własnych".” 27. 

Podziału środków przeznaczonych na dotację na dofinansowanie wydatków 

bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego pomiędzy gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania (art. 14d ust. 2 u.s.o.). Podział ten oznacza jednak jedynie czynność 

techniczną obliczenia wysokości planowanej dotacji, przy uwzględnieniu kwoty 

rocznej dotacji na każde dziecko (art. 14d ust. 4 u.s.o. w związku z art. 11 ust. 1 i 

2 ustawy nowelizującej z 2013 r.). Z regulacji wynika, że ustawowa stawka 

dotacji w kwocie 1506 zł na jedno dziecko ma być osiągnięta dopiero w 2022 r. i 

od tego czasu będzie podlegać waloryzacji. Za rok 2015 stawka kalkulacyjna 

dotacji wynosi 1273 zł a w 2016 r. – 1305 zł. Do obliczenia dotacji przyjmuje się 

liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy 

danej gminy, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej 

według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Obliczona w ten sposób dotacja nie stanowi dotacji należnej, gdyż ta ostatnia 

wielkość wynika z realnej liczby uczniów korzystających w ciągu roku z opieki 

przedszkolnej w danej gminie. Różnica pomiędzy dotacją obliczoną a należną 

(oczywiście stanowiącą nadwyżkę) podlega zwrotowi do budżetu państwa28. 

Jak zauważa M. Pilich „Przeznaczenie dotacji na dofinansowanie wyłącznie 

wydatków bieżących wyklucza możliwość sfinansowania w ten sposób wydatków 

majątkowych, a więc takich, które mają charakter quasi-nabywczy, służąc np. 

nabywaniu do majątku gminy jednostek organizacyjnych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, podlegających określonej amortyzacji (np. 

                                                        
27

 Zob. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011 (LEX), 
uwagi do art. 128. 
28

 M. Pilich,  opr. cyt., str. 295-296. 
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budowy lub zakupu nieruchomości na potrzeby zorganizowania gminnego 

przedszkola)”29. 

Należy zauważyć, iż środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego 

w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego mają służyć tworzeniu nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, podnoszeniu jakości edukacji przedszkolnej oraz obniżeniu 

opłat za świadczenia przekraczające czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki w przedszkolach samorządowych, tj. zrekompensowaniu wprowadzonego 

ustawowego ograniczenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców do 1 zł 

za każdą godzinę korzystania przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego w 

publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkolach, które spełnią warunki 

umożliwiające otrzymywanie dotacji w wysokości równej wydatkom bieżącym 

przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez gminę, w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o których mowa w art. 90 ust. 1b u.s.o.  

4. Analizowany projekt ustawy zakłada m.in. obowiązek szkolny od 7 roku życia, 

obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej 

od 6 roku życia – na wniosek rodziców pod określonymi warunkami, możliwość 

odroczenia obowiązku szkolnego przez dziecko 7-letnie oraz prawo dziecka w 

wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.  

W związku z powyższymi propozycjami wysoce prawdopodobna wydaje się 

możliwość występowania dwóch różnych tendencji na tle dotychczas 

obowiązujących regulacji. Po pierwsze, powinna zwiększyć się liczba dzieci w 

wieku 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. Po drugie, powinna 

zmniejszyć się liczba dzieci w wieku 6 lat rozpoczynających edukację szkolną. 

Obydwie sytuacje mogą ewentualnie oddziaływać na budżety poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego tak po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. 

Konsekwencją wzrostu liczby dzieci w wieku 6 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym może być mniej lub bardziej zdecydowany wzrost liczby dzieci 

                                                        
29

 Ibidem, str. 296. 
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korzystających z wychowania przedszkolnego w 2016 r. na tle 2015 r. 

Tymczasem dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego na 2016 r. jest ustalana na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. W obowiązujących 

przepisach art. 14d u.s.o. ustawodawca wyznacza jedynie model postępowania, 

w przypadku gdy liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok 

budżetowy dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest większa niż 

średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na 

obszarze danej jednostki w roku budżetowym. Ani prawodawca, ani 

projektodawcy analizowanego projektu nie określają modelu postępowania w 

sytuacji wystąpienia efektu zwiększonej liczby dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym. Przypuszczalnym rezultatem takiej sytuacji mogą być relatywnie 

zaniżone w stosunku do faktycznych potrzeb dochody z dotacji na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po stronie 

wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem 

liczby dzieci w wieku 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym można 

oczekiwać wzrostu środków ponoszonych na wychowanie przedszkolne. 

Szczególnie odczuwalny może być wzrost wydatków w okresie wrzesień-

grudzień 2016 r. ze względu na spodziewane zwiększenie liczby dzieci w wieku 6 

lat w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Projektodawcy 

projektu proponują, w ramach rekompensaty za te zwiększone wydatki, 

podwyższenie wysokości kwoty rocznej dotacji na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego - z ustalonej, w dotychczasowych 

przepisach ustawy nowelizującej z 2013 r., kwoty 1305 zł do 1370 zł, co stanowi 

wzrost o 5%. W ocenie projektodawców skutki takiego podwyższenia wynosić 

będą ok. 74 mln zł, co nie spowoduje przekroczenia limitów wydatków budżetu 

państwa przewidzianych w art. 16 ustawy nowelizującej z 2013 r. – 1713 mln zł w 

2016 r. Również łączna kwota wydatków budżetu państwa na dotację celową na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego nie będzie 

większa niż kwota zaplanowana na rok 2016 – 1586 mln zł30.  

                                                        
30

 Zob. Informacje o projekcie budżetu państwa na rok 2016 w zakresie oświaty i wychowania, 
edukacyjnej opieki wychowawczej a także części 30 "Oświata i wychowanie", Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Warszawa – listopad 2015. 
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Następstwem spadku liczby dzieci w wieku 6 lat rozpoczynających edukację 

szkolną może być zmiana zakresu zadań oświatowych, która z jednej strony 

może skutkować  zmianą koniecznych do ponoszenia wydatków a z drugiej 

strony może także odpowiednio odbić się na wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej. Spodziewane zmniejszenie liczby dzieci w wieku 6 lat 

rozpoczynających edukację szkolną może oznaczać mniejsze wydatki w 

bieżącym okresie oraz mniejszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej 

przekazaną z budżetu państwa. Ze względu na specyfikę podziału subwencji 

oświatowej efekt mniejszej liczby dzieci w wieku 6 lat rozpoczynających edukację 

szkolną, w 2016 r. wobec 2015 r., może znaleźć swoje odbicie dopiero w kwocie 

subwencji oświatowej na rok 2017. Projektodawcy projektu sygnalizują, że w 

przypadku jeśli mniejsza liczba uczniów klas pierwszych nie będzie oznaczać 

mniejszej liczby oddziałów klasowych należy rozważyć odpowiednie zwiększenie 

części oświatowej subwencji ogólnej dla tych jednostek samorządu 

terytorialnego, w których klasy pierwsze od września 2016 r. będą małoliczne, 

tak aby pokryć konieczne do ponoszenia wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 

prowadzących proces dydaktyczny w tych oddziałach. Na tym tle można 

zauważyć, iż przeprowadzenie takiego rozwiązania jest możliwe w ramach 

mechanizmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Przykładowo w 

algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok została 

uwzględniona sytuacja tych jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku 

których w konsekwencji przekroczenia przez miasto liczby 5.000 mieszkańców 

oraz włączenia terenów wiejskich do granic administracyjnych miasta powyżej 

5.000 mieszkańców dochodzi do zaprzestania uwzględniania odpowiednich wag, 

czego następstwem jest znaczny spadek subwencji oświatowej. Zaproponowane 

zostało rozwiązanie, które ma złagodzić konsekwencje finansowe w postaci 

nagłego zmniejszenia się dochodów w samorządzie z ww. powodu.  

Rozmiar finansowych następstw omówionych procesów zależy głównie od 

wzajemnych relacji między liczbą dzieci do 6 lat, które będą objęte wychowaniem 

przedszkolnym oraz które będą rozpoczynać edukację szkolną. Wydaje się, iż 

założenie, że we wrześniu 2016 r. do  klas pierwszych pójdzie znacznie mniej 

dzieci niż rok wcześniej jest wiarygodne. Jednak niezwykle trudno jest 

oszacować precyzyjnie skalę tego zjawiska. Na pewno do pierwszych klas pójdą 

te dzieci, które we wrześniu 2015 r. otrzymały zaświadczenie o odroczeniu 
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obowiązku szkolnego. Projektodawcy analizowanego projektu wskazują, iż takich 

dzieci jest 92,5 tysiąca. 

Ocena ewentualnego wpływu przypuszczalnie zaniżonych dochodów z dotacji na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na kształtowanie 

się przypuszczalnie wyższych wydatków na wychowanie przedszkolne byłaby 

możliwa dzięki szczegółowemu zbadaniu dotychczasowej relacji między kwotą 

otrzymywanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego a poziomem wydatków na wychowanie przedszkolne. 

5. W konsekwencji proponowanych w projekcie zmian może nie wystąpić 

oczekiwane w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-

letnich wykorzystanie miejsc w przedszkolach przeznaczonych dla dzieci 6-

letnich na przyjęcie dzieci 3-5 letnich. Może to rodzić niepewność czy w 

następstwie powyższego jednostki samorządu terytorialnego nie będą musiały 

rozważyć wzajemnych relacji wydatków przeznaczanych na wychowanie 

przedszkolne i szkoły podstawowe. 

 

Lata Samorządy gminne
Samorządy miast na 

prawach powiatu

Samorządy 

powiatów

Samorządy 

województw

2010/2011 4,2 2,8 0,01 0,01

2012/2013 5,0 3,3 0,01 0,01

2013/2014 5,4 3,6 0,02 0,01

2014/2015 4,8 3,6 0,04 0,02

Tabela 2

Rozdysponowanie środków finansowych przez samorządy terytorialne na  przedszkola 

(łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych i innymi formami 

wychowania przedszkolnego) w mld zł 

Źródło: GUS 

Lata Samorządy gminne
Samorządy miast na 

prawach powiatu

Samorządy 

powiatów

Samorządy 

województw

2010/2011 13,2 4,7 0,4 0,1

2012/2013 14,1 5,1 0,5 0,1

2013/2014 14,1 5,3 0,5 0,1

2014/2015 14,5 5,6 0,5 0,1

Tabela 3

Rozdysponowanie środków finansowych przez samorządy terytorialne w szkołach 

podstawowych w mld zł 

 

Źródło: GUS 

Dane na temat rozdysponowania środków finansowych przez samorządy 

terytorialne na przedszkola i szkoły podstawowe wskazują, iż w 2014 r. z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego na przedszkola przeznaczono 
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8,5 mld zł, w tym 8,4 mld zł w samorządach gminnych i miast na prawach 

powiatu, zaś na szkoły podstawowe – 20,7 mld zł, w tym 20,1 mld zł w 

samorządach gminnych i miast na prawach powiatu. W porównaniu do roku 

poprzedniego wysokość środków na przedszkola była niższa o 0,6 mld zł a 

kwota wydatków na szkoły podstawowe była wyższa o 0,7 mld zł. Warto 

zauważyć, iż zmiany te zbiegały się w czasie z objęciem obowiązkiem szkolnym 

wszystkich dzieci 6-letnich. 

6. W odbiorze społecznym analizowanego projektu ustawy pojawia się obawa czy 

jednostki samorządu terytorialnego będą w stanie zapewnić miejsca w 

przedszkolach dla wszystkich chętnych 31 . Relacje prasowe mogą stanowić 

swego rodzaju zasygnalizowanie takich problemów jednak o faktycznej sytuacji 

w tym zakresie najlepiej mogłoby świadczyć badanie reprezentatywnej grupy 

jednostek samorządu terytorialnego spośród całej jej zbiorowości. Można 

bowiem przypuszczać, iż wśród całej zbiorowości jednostek samorządu 

terytorialnego są takie, w przypadku których wypełnione mogą zostać wszystkie 

miejsca i to zarówno w przedszkolach samorządowych jak i prywatnych oraz dla 

części dzieci może zabraknąć miejsc w przedszkolach. Jednak z drugiej strony 

zapewne są też takie jednostki, które będą miały możliwość przyjęcia wszystkich 

chętnych lub będą miały możliwość zorganizowania dodatkowych miejsc w 

przedszkolach bez zbytnich obciążeń.  

7. Przypuszczalnie pozytywny wpływ na budżety jednostek samorządu 

terytorialnego będzie mieć projektowane przesunięcie terminu przekształcenia 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola – z 1 

września 2016 r. na 1 września 2019 r. Jak bowiem wskazują projektodawcy 

organy prowadzące szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, zarówno 

gminy, jak i inne osoby prawne i fizyczne, wielokrotnie postulowały konieczność 

przesunięcia terminu przekształcenia funkcjonujących oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych w przedszkola. Organy te argumentowały swój 

postulat m.in. brakiem dostatecznego czasu na przystosowanie do nowych 

                                                        
31

 Zob. A. Wittenberg, K. Klinger, Efekt reformy PiS: Sześciolatki powtórzą klasę, a dla trzylatków 
zabraknie miejsc w przedszkolach, Gazeta Prawna z 24 listopada 2015 r. 
(http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/907217,reforma-szesciolatki-powtorza-klase-a-dla-
trzylatkow-zabraknie-miejsc-w-przedszkolach.html) oraz A. Jarmuż, Sześciolatki opuszczą szkoły i 
wrócą do przedszkoli. Co to oznacza?, Głos Wielkopolski z 18 listopada 2015 r. 
(http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/9096008,szesciolatki-opuszcza-szkoly-i-wroca-do-przedszkoli-
co-to-oznacza,id,t.html). 
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przepisów lokali zajmowanych przez oddziały przedszkolne, brakiem środków 

finansowych na to przystosowanie, trudnościami w spełnieniu przepisów 

rozporządzenia szczególnie w budynkach nietypowych, adaptowanych do 

potrzeb szkoły. 

8. Podsumowując, można stwierdzić, iż przypuszczalnie projektowane zmiany m.in. 

w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

obowiązku szkolnego mogą oddziaływać na sytuację finansową poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego. Możliwe zakłócenia w budżetach jednostek 

samorządu terytorialnego mogą się wiązać przede wszystkim z efektem wzrostu 

liczby dzieci w wieku 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym oraz 

zmniejszeniem liczby dzieci rozpoczynających naukę w szkole od września 

2016 r. w porównaniu do przyjmowanych założeń budżetowych. W konsekwencji 

zmian liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i rozpoczynających 

naukę w szkole można spodziewać się również zmian po stronie dochodów i 

wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Wymiar finansowy 

tych zmian jest jednak trudny do precyzyjnego ustalenia gdyż proces zmian 

liczby dzieci może podlegać różnym fluktuacjom w zależności od jednostki 

samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji bardziej uprawnione wydaje się 

próbować przewiedzieć prawidłowości, którym może podlegać strona dochodowa 

i wydatkowa budżetów jednostek samorządu. 
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