
Ce l e   l e k c j i  w   j ę z y ku   u c z n i a /u c z e n 

n i c y : 
• Zrozumiem jaką rolę pełni samorząd w organizacji oświaty w mojej gminie i jakie 
ma w tym 
ograniczenia. 

WAŻNE POJĘCIA: 

USŁUGA – wykonywanie pracy służącej bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb 
PUBLICZNY – 1. taki, który został przeznaczony dla ogółu społeczeństwa, 
powszechnie 
dostępny, nieprywatny; 2. taki, który odbywa się w obecności jakichś świadków lub 
w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich. 
*Internetowy Słownik języka Polskiego PW 

 
Edukacja to jedna z najważniejszych usług publicznych w nowoczesnym państwie, 
jednocześnie też 

najbardziej zdecentralizowana. Zaproś do ćwiczenia, które pokaże „kulisy“ systemu edukacji, w tym 
szczególnie rolę samorządu gminnego i powiatowego. 

 



ZADANIE DLA UCZNIA: 

 

ODPOWIEDŹ NA KOŃCU KARTY PRACY 



 

Jeśli odległość do szkoły jest większa, gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom darmowy transport. 

Rada gminy (lub miasta na prawach powiatu) uchwala sieć szkół podstawowych. 
Rada powiatu (lub miasta na prawach powiatu) uchwala sieć szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły 
branżowe). Uchwały rad gminy i powiatu muszą uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, mianowanego 
przez ministra edukacji. 
Założenie szkoły – szkołę publiczną tworzy gmina/powiat/miasto. Szkołę publiczną może założyć także osoba 
fizyczna lub prawna (np. stowarzyszenie czy fundacja), ale musi w tym celu uzyskać zgodę gminy/powiatu/ 
miasta na prawach powiatu i pozytywną opinię kuratora. 
Likwidacja szkoły – organ prowadzący (najczęściej samorząd) może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego, 
pod warunkiem że: 
• ten zamiar zakomunikuje na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego: rodzicom, uczniom oraz kuratorowi 
oświaty; 
• zapewni uczniom uczącym się w szkole miejsca w innej szkole tego samego typu. 
Kurator oświaty może w ciągu 30 dni sprzeciwić się likwidacji szkoły. Jeśli szkołę prowadził kto inny niż samorząd 
(np. stowarzyszenie czy fundacja), zgodę na likwidację musi wyrazić również samorząd. 

Do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Jeśli jest zbyt mało 
miejsc przy przyjmowaniu dzieci, bierze się pod uwagę różne kryteria, takie jak np. wielodzietność rodziny, 
niepełnosprawność rodziców, wychowywanie przez samotnego rodzica. Gminy mogą też ustalać dodatkowe 
kryterium dochodowe. 
Do swojej „rejonowej” szkoły podstawowej jest przyjmowany każdy uczeń mieszkający w danym obwodzie. 
Uczniowie spoza rejonu mogą być przyjmowani tylko jeśli pozostaną wolne miejsca. Jest to rezultat istnienia 
konstytucyjnego obowiązku szkolnego – każdy młody człowiek w Polsce do 18. roku życia ma prawo się 
uczyć w szkole publicznej, a władze publiczne (zwłaszcza samorządowe) mają obowiązek mu to umożliwić. 

Najistotniejsze wątki/problemy: 
• Samorządy są organami prowadzącymi szkoły, ich „właścicielami” w imieniu wspólnoty lokalnej, 
i to one odpowiadają za ich codzienne funkcjonowanie. 
• W zależności od rodzaju szkoły organem prowadzącym jest inny rodzaj samorządu. 
• Zakładanie i likwidacja szkół oraz ogłaszanie ich sieci podlega nadzorowi kuratora oświaty. 
Ograniczenia swobody JST: 



• Wymóg pozytywnej opinii kuratora oświaty do uchwały o sieci szkół. 
• Wymóg pozytywnej opinii kuratora oświaty dla uchwały o likwidacji szkoły. 
• Brak wpływu na kryteria rekrutacyjne do szkół i znikomy wpływ na kryteria rekrutacyjne 
do przedszkoli. 

Subwencja oświatowa to pieniądze z budżetu państwa dla samorządów terytorialnych przeznaczone na finansowanie 
zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Wysokość subwencji oblicza się według algorytmu (wzoru), który uwzględnia wartości takie jak np.: 
– typy i rodzaje szkół i placówek, 
– liczba nauczycieli i stopnie ich awansu zawodowego, 
– liczba uczniów w szkołach i placówkach, 
– liczba dzieci, które ukończyły 6 lat lub objętych wychowaniem przedszkolnym, 
– liczba uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie w ubiegłym roku. 
Im więcej dany samorząd prowadzi szkół i im więcej uczniów do nich uczęszcza, tym większa subwencja 
powinna mu przysługiwać. Np. Szczecin otrzymał w 2019 roku 451,5 mln zł, a niewielka gmina Zbiczno 
– 4,6 mln zł. 
W obowiązującym systemie prawnym nie ma przepisu, z którego wynikałoby, iż budżet państwa gwarantuje 
w ramach części oświatowej, subwencji ogólnej, środki na pokrycie wszystkich wydatków na realizację zadań 
oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. 



ROZWIĄZANIE ZADANIA DLA UCZNIA: 

 


