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���� WPROWADZENIE 

Raport to część projektu badawczego realizowanego 

przez Instytut Jagielloński ze środków Funduszu Inicjatyw Oby-

watelskich. Ma on odpowiedzieć na pytanie, w jakich warun-

kach przekazanie szkół do prowadzenia organizacjom pozarzą-

dowym (ang. non-governmental organisation – NGO) jest ko-

rzystne i efektywne – zarówno z punktu widzenia samorządu, 

jak i samych szkół. Posługując się porównaniem dwóch gmin,  

w których funkcjonuje przynajmniej jedna szkoła pozarządowa  

i jedna prowadzona przez samorząd, wyłoniliśmy mocne i słabe 

strony zarządzania placówką edukacyjną przez organizację 

pozarządową. Raport ten nie stanowi studium systemu edukacji 

gminnej, lecz obrazuje rzeczywisty bilans korzyści i kosztów  

na wybranych przykładach. Posłużył do sformułowania odpo-

wiedzi na pytanie, czy samorządom, kierującym się własnym 

rachunkiem ekonomicznym, ale też dobrem edukacji, opłaca się 

przekazanie szkoły organizacji pozarządowej. Naszym zdaniem 

może to przynieść pożytek zarówno w zakresie jakości eduka-

cji, jak i finansów gminy. Jest to jednak możliwe tylko w okre-

ślonych sytuacjach – gdy samorząd uświadomi sobie dodatko-

we nakłady organizacyjne związane ze wsparciem szkoły pro-

wadzonej przez NGO oraz nastawi się na kompensatę nie-

uchronnego spadku poziomu wynagrodzeń nauczycieli. 
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Badanie miało charakter ewaluacyjny. Cechą tego typu 

analiz jest nie tylko weryfikowanie założonych efektów zjawisk, 

ale także poszukiwanie rezultatów i zjawisk zewnętrznych, trud-

nych do przewidzenia z perspektywy twórców projektów  

czy innowacji. W badaniach ewaluacyjnych zakłada się,  

że sformułowane przedtem pytania podlegają weryfikacji w ich 

trakcie, przy czym zmienia się nie tyle cel, ile droga do uzyska-

nia odpowiedzi na kluczowe zagadnienia. Badanie przeprowa-

dzono na dwóch płaszczyznach: 

− doboru metod badawczych, 

− weryfikacji informacji uzyskiwanych z różnych źródeł. 

Zastosowano następujące techniki badawcze: 

− indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual Deep-

ened Interview) – czternastokrotnie, 

− wywiad w minigrupie – zminiaturyzowana wersja zogni-

skowanego wywiadu grupowego (ang. Focus Group Inter-

view) – sześciokrotnie, 

− analizę dokumentów finansowych i organizacyjnych 

szkół, stowarzyszeń oraz gmin, 

− obserwację – wizję lokalną szkół i ich otoczenia. 

Wykorzystano także techniki analizy: finansowej, opisowej, 

mocnych i słabych stron oraz statystycznej. 
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���� BADANE SZKOŁY 

Plan zakładał przeprowadzenie badania w dwóch gmi-

nach wiejskich lub małych miejsko-wiejskich. W każdej wybrali-

śmy po jednej szkole prowadzonej przez organizację pozarzą-

dową i przez samorząd gminny. W związku z tym, że jedynie 

212 szkół publicznych kierowanych jest przez organizacje poza-

rządowe1, pierwszym krokiem był wybór stowarzyszeń, których 

szkoły miały podlegać ocenie. Zdecydowano się na małe lokal-

ne stowarzyszenie prowadzące jedną placówkę edukacyjną 

oraz możliwie duże, opiekujące się kilkudziesięcioma szkołami. 

Organizacji tego drugiego typu jest zaledwie kilka. Wybraliśmy 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzo-

nym i Niepełnosprawnym Edukator z siedzibą w Łomży  

ze względu na doniesienia prasowe, że wprowadza ono w swo-

ich szkołach innowacje, których poszukiwanie było jednym  

z celów badania. Informacje dotyczące rozmiarów działalności 

publicznych szkół podstawowych stowarzyszenia Edukator 

przedstawia poniższa tabela. Drugą organizacją jest Stowarzy-

szenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż (SRWN). 

 

 

 

 

1. Dane systemu informacji oświatowej za: sio.men.gov.pl. 
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Tabela 1. Działalność stowarzyszenia Edukator w 2007 roku 

L.p. Pozycja Liczba 

1. szkoły publiczne 29 

2. uczniowie 859 

3. oddziały 115 

4. pełne etaty nauczycielskie 85 

5. pozostali nauczyciele 89 

6. pozostałe etaty niepełne 40,89 

7. etaty przeliczeniowe ogółem 125,89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie systemu informacji oświatowej za: 
sio.men.gov.pl. 

 

Następnie dobrano szkoły. Aby dokonywać wiarygodnych 

porównań, zbadano placówki o zbliżonej liczbie uczniów.  

W przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenia wybra-

liśmy także te, które zostały przejęte w tym samym okresie, 

czyli w 2005 roku. Wytypowano następujące szkoły pozarządo-

we: 

− Publiczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołaj-

czyka w Nadbrzeżu (gmina Karczew, powiat otwocki,  

województwo mazowieckie) prowadzoną przez SRWN, 

− Szkołę Podstawową w Zawistach–Dworakach (gmina 

Boguty–Pianki, powiat ostrowski, województwo mazo-

wieckie) prowadzoną przez stowarzyszenie Edukator. 

Zaznaczyć trzeba, że gmina Boguty–Pianki przekazała 

stowarzyszeniu Edukator trzy inne małe szkoły. Rozliczeń  

z gminą dokonywano łącznie dla wszystkich czterech szkół. 

Decyzje zarządcze Edukatora należy więc oceniać w perspek-

tywie pewnej całości, jaką były podlegające mu placówki  

w ramach gminy. 
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Wybrano dla porównania następujące szkoły samorzą-

dowe: 

− Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Otwocku Wiel-

kim (gmina Karczew), 

− Szkołę Podstawową im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Bogutach–Piankach (gmina Boguty–Pianki). 

Należy wspomnieć, że szkoła w Bogutach–Piankach była naj-

większą w gminie, ale jako jedyna pozostała w jej rękach. 

Zebrane wyniki należy oceniać przez pryzmat tego,  

że badane placówki prowadzone przez stowarzyszenia to szko-

ły małe, dość mocno wtopione w otoczenie, co warunkuje cha-

rakter ich działania: daje szanse, ale też ogranicza swobodę 

zarządzania. Położone są na terenach o ujemnym saldzie de-

mograficznym. W omawianych gminach w poprzednich dziesię-

cioleciach wzniesiono budynki szkolne, których rozmiar znacz-

nie przekracza obecne potrzeby. Klasy 20–30 lat temu liczące  

po około 20 osób obecnie mają po 6–7 dzieci. Niedobór ten 

powoduje stałą groźbę likwidacji placówek, tylko nieznacznie 

słabnącą w wyniku wzrostu liczby urodzeń w ostatnich latach. 

Wspomniane zjawiska powodują, że na badane szkoły należy 

patrzeć z uwzględnieniem następujących założeń: 

− likwidacja szkoły w małej wsi to katastrofa całej społecz-

ności – jeżeli nie ma w niej kościoła lub dobrze funkcjo-

nującej świetlicy, oznaczać to może likwidację życia spo-

łeczno-kulturalnego, a w konsekwencji nieunikniony upa-

dek demograficzny i gospodarczy tejże wsi spowodowa-

ny odpływem ludzi młodych, wychowujących dzieci, 

− w przypadku małej liczby uczniów przekazanie szkoły 

organizacji pozarządowej jest traktowane jako „zło ko-

nieczne” czy „mniejsze zło” przez wszystkie strony – sta-

nowi po prostu alternatywę dla likwidacji. 
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���� EFEKTYWNOŚĆ 
 I SKUTECZNOŚĆ SZKÓŁ 

2.1  PODSTAWOWE DANE O EFEKTYWNOŚCI 

 

 

Według danych systemu informacji oświatowej (SIO) z mar-

ca 2008 roku w publicznych podstawowych szkołach prowadzo-

nych przez organizacje pozarządowe uczyło się 10 336 dzieci. 

Pracowało w nich 735 nauczycieli na pełny etat oraz 1 197 na etat 

niepełny, co dawało kolejne 542 etaty przeliczeniowe. W szkołach 

kierowanych przez NGO obsadzonych było zatem 1 277 etatów 

nauczycielskich. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 
Tabela 2. Przeciętna szkoła publiczna w Polsce w marcu 2008 roku 

L.p. Średnia liczba 
Szkoły publiczne 

ogółem NGO Edukator 

1. uczniów 181 49 32 

2. klas 9,60 5,50 4,00 

3. pełnych etatów nauczycieli 13,00 3,50 3,14 

4. klas na nauczycieli pełnoetatowych 0,74 1,57 1,27 

5. etatów przeliczeniowych na szkołę 15,20 6,14 4,66 

6. etatów przeliczeniowych na ucznia 0,08 0,12 0,15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie systemu informacji oświatowej za: 
sio.men.gov.pl. 
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W szkołach pozarządowych na jednego nauczyciela 

przypada 1,57 klasy, w szkołach publicznych ogólnie – 0,74, 

czyli ponad połowę mniej. Do wyliczenia tej średniej wykorzy-

staliśmy liczbę nauczycieli pełnozatrudnionych, gdyż tylko oni 

mogą otrzymywać wychowawstwo klas. Te wielkości wskazują, 

że nauczyciele szkół pozarządowych mają więcej pracy organi-

zacyjnej, a także więcej godzin dydaktycznych, czyli tych,  

które poświęcają na bezpośrednią pracę z dziećmi, niż wynika-

łoby to z prostej proporcji liczby dzieci do nauczycieli. 

Średnia liczba etatów przeliczeniowych to suma etatów 

pełnych i częściowych. Podzieliśmy te wielkości przez średnią 

liczbę uczniów w każdym z badanych rodzajów szkół. W szko-

łach prowadzonych przez organizacje pozarządowe ten współ-

czynnik w przeliczeniu na jedno dziecko jest korzystniejszy  

i wynosi 0,124, podczas gdy w szkołach publicznych wszystkich 

typów – 0,084. Nasze doświadczenia wskazują jednak, że to, 

co w statystyce SIO równe jest jednemu etatowi, czyli 18 godzin 

dydaktycznych tygodniowo, w szkołach stowarzyszeniowych 

może oznaczać 22 godziny (jak w Edukatorze), a nawet więcej 

– 28 (jak w Nadbrzeżu). Do tej statystyki nie są wliczane nad-

godziny.  

Dla obliczenia efektywności jednostkowej najbardziej  

wiarygodną miarę stanowi liczba godzin zajęć prowadzonych 

przez szkołę łącznie w ciągu tygodnia. Takich danych nie uda- 

ło się zebrać na poziomie ogólnokrajowym, lecz wyłącznie  

w skali badanych czterech szkół.  

W czterech badanych szkołach rzeczywista średnia liczba 

godzin dydaktycznych przypadająca na jeden etat przeliczeniowy 

jest bardzo zróżnicowana. W roku 2008–2009 w szkole w Nad-

brzeżu wynosi ona aż 25,6 godzin, w placówce w Zawistach–

Dworakach – 22,4 godziny. W szkole samorządowej w Otwocku 
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Wielkim – 20,7, zaś w Bogutach–Piankach – 18,8 godziny. Szcze-

gółowe wielkości przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 3. Badane szkoły w roku szkolnym 2007–2008 

L.p. Liczba 

Szkoła podstawowa w: 

N
ad

br
ze

żu
 

Z
aw

is
ta

ch
–

D
w

or
ak

ac
h 

O
tw

oc
ku

 
W

ie
lk

im
 

B
og

ut
ac

h–
P

ia
nk

ac
h 

1. uczniów 48 44 57 104 

2. oddziałów 5 4 6 7 

3. 
pełnych etatów  

nauczycielskich 
4 4 4 9 

4. 
nauczycieli pracujących  

w niepełnym wymiarze 
4 3 8 2 

5. etatów niepełnych 2,67 0,77 5,67 1,33 

6. etatów przeliczeniowych 6,67 4,77 9,67 10,33 

7. zajęć w roku 2006–2007 171 113 195 197 

8. zajęć w roku 2007–2008 171 107 200 194 

9. zajęć w roku 2008–2009 171 105 215 200 

Źródło: opracowanie własne na podstawie systemu informacji oświatowej za: 
sio.men.gov.pl oraz weryfikacji dokonanej w trakcie badania. 
 

Zasadniczo nauczyciele w szkołach stowarzyszeniowych 

pracują więcej. Im szkoła mniejsza, tym więcej godzin dydak-

tycznych musi przeprowadzić nauczyciel, z drugiej strony – 

jeżeli ma mniejsze klasy – jest to praca mniej męcząca. Powyż-

sza statystyka nie uwzględnia jednak dodatkowej aktywności 

pedagogów w Zawistach–Dworakach, a także stosunkowo du-

żej liczby lekcji w klasach łączonych w tej szkole. W przypadku 

placówek samorządowych barierą dla zwiększania liczby godzin 

i prowadzenia zajęć w klasach łączonych są oczywiście wyższe 



 

16 
 

stawki – dodatek 25 procent do bazowej stawki za godzinę 

dydaktyczną przewidziany w Karcie Nauczyciela. W szkole  

w Otwocku Wielkim relatywnie wielu nauczycieli pracowało  

w oparciu o umowę cywilnoprawną – co dotyczyło przedmiotów 

takich jak religia czy informatyka. Generalnie jednak w szkołach 

prowadzonych przez stowarzyszenia pedagodzy wykonują wię-

cej pracy niż w szkołach samorządowych. Jednocześnie otrzy-

mują mniejsze wynagrodzenia. 

Dobrą miarą dostępności nauczycieli jest liczba godzin, 

jaką tygodniowo oferuje szkoła w postaci godzin dydaktycznych 

w przeliczeniu na jedno dziecko w szkole. Wielkości przedsta-

wiają się następująco: Nadbrzeż – 3,56, Zawisty–Dworaki – 

2,43, Otwock Wielki – 3,51, Boguty–Pianki – 1, 86. Nie jest to 

miara doskonała, gdyż nie uwzględnia liczby oddziałów klaso-

wych, lecz właściwie obrazuje dostępność nauczyciela  

dla ucznia – wynik zależy od liczby dzieci i liczby godzin dydak-

tycznych. W Nadbrzeżu była ona wysoka, niewiele wyższa jed-

nak niż w szkole samorządowej w Otwocku Wielkim, słabiej  

w tym zakresie przedstawiały się placówka w Zawistach–

Dworakach oraz szkoła w Bogutach–Piankach, lecz znów – 

statystyka ta nie uwzględnia aktywności nauczycieli poza zaję-

ciami, co szczególnie zniekształca wyniki dla Zawistów–

Dworaków. Wyniki pozwalają nam sądzić, że o jakość pracy 

najbardziej dbają dyrekcje szkół małych, zagrożonych wciąż 

likwidacją, do których należały Nadbrzeż oraz Otwock Wielki.  

W placówce w Zawistach–Dworakach, aby zapewnić jej utrzy-

manie, stowarzyszenie Edukator obrało raczej drogę obniżania 

kosztów (przez redukcję godzin dydaktycznych i lekcje łączone) 

niż podnoszenia jakości pracy. Wynika to częściowo z faktu,  

że w gminie Boguty–Pianki o przetrwaniu szkół rozstrzygnęła 
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wola wójta (nastawionego na oszczędności), nie zaangażowa-

nie rodziców (zainteresowanych jakością edukacji). 

 

 

2.2  PORÓWNANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW 

 

 

Ogólny średni wynik sprawdzianu dla szóstoklasistów  

w 2008 roku w szkołach publicznych prowadzonych przez sto-

warzyszenia wynosi 25,36 punktu2. Średni wynik dla kraju  

ze wszystkich szkół podstawowych to 25,8 punktu. Wyniki szkół 

stowarzyszeniowych nie odbiegają zatem istotnie od wyników 

ogólnokrajowych. Średnia numeru staniny3 z lat 2006–2008,  

w których umiejscowione były wyniki sprawdzianu szóstoklasi-

stów uczących się w szkołach zarządzanych przez NGO, waha-

ła się w granicach 5,06–5,17, czyli, używając tej niedokładnej 

miary, można lokować szkoły prowadzone przez stowarzysze-

nia jako szkoły średnie. W świetle naszych badań wyniki te 

interpretujemy następująco: edukacyjne placówki publiczne  

po przekazaniu organizacjom pozarządowym utrzymują swój 

względny dotychczasowy poziom nauczania. Nie spada on 

zatem, ale też nie wzrasta. 

Do wiarygodnych porównań efektywności szkół pozarzą-

dowych i pozostałych publicznych brak danych dotyczących 

możliwości wyboru szkoły w momencie rozpoczęcia edukacji. 

 

 

2. Obliczenia własne na podstawie Wyników sprawdzianu szóstoklasistów  
i egzaminu gimnazjalnego 2008, www.wynikiegzaminow.pl, gdzie dostęp-
ne są wyniki 144 ze 196 szkół publicznych kierowanych przez organizacje 
pozarządowe. 

3. Skala staninowa (ang. standard nine) – skala od 1 (najsłabsza grupa)  
do 9 (najlepsza grupa) znormalizowana tak, aby średnia populacji wynosi-
ła 5, a odchylenie standardowe 2. 
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Szkoły stowarzyszeniowe relatywnie często prowadzą działal-

ność w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych,  

gdzie znacznie słabiej niż w średnich i dużych miastach rozpo-

wszechniona jest edukacja przedszkolna. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki sprawdzianów szó-

stoklasistów w badanych czterech szkołach. 

 
Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w badanych szkołach w latach 2006–2008 

L.p. 
Wynik sprawdzianu  

szóstoklasistów 

Szkoła podstawowa w: 
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1. stanina w 2006 roku 8 5 4 8 

2. stanina w 2007 roku 9 6 5 8 

3. stanina w 2008 roku 9  3 8 6 

4. średnia w 2008 roku (w pkt) 31,1 22,0 30,1 27,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wyników sprawdzianu szóstoklasi-
stów i egzaminu gimnazjalnego 2008, www,wynikiegzaminow.pl. 

 

 

2.3  EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA 

 

 

Gminy mogą na podstawie regulacji prawnych zlecić wy-

konywanie zadania własnego, jakim jest prowadzenie placówek 

edukacyjnych, innym jednostkom. W praktyce najczęstszymi 

„zleceniobiorcami” tych zadań są organizacje pozarządowe. 

Wówczas na samorządzie spoczywa upewnienie się, że działa-

nie tej jednostki będzie zabezpieczone stosownie do pełnionych 

przez nią funkcji. Innymi słowy, jeśli gmina sama nie prowadzi 
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szkoły i zleciła to organizacji pozarządowej, wówczas musi 

przeznaczać na placówkę subwencję oświatową otrzymywaną  

z budżetu państwa. 

W toku analizy należy rozróżnić dwie zasadnicze kwestie 

– pierwsza to wysokość subwencji przypadająca na dany samo-

rząd, zaś druga – sposób podziału otrzymanej subwencji mię-

dzy szkoły w danej gminie. 

 

2.3.1 Wysokość subwencji przypadająca na gminę 

 

Subwencję oświatową ustala się jako ogólną kwotę  

w budżecie państwa. Na rok 2008 było to ponad 30 miliardów 

złotych. Kwota owa jest następnie dzielona między samorządy 

– w założeniu w powiązaniu z liczbą uczniów zamieszkujących 

na terenie gminy. Wysokość subwencji oblicza się jako sumę 

trzech składników. Kwota bazowa jest jednakowa dla wszyst-

kich samorządów – powstaje z podzielenia ogólnej sumy sub-

wencji na dany rok przez liczbę uczniów przeliczeniowych. 

Uczeń przeliczeniowy to dość skomplikowana kategoria.  

Jej wartość wylicza się za pomocą systemu wag, które odno- 

si się do wartości statystycznych i informacji o rzeczywistej 

liczbie uczniów o określonych cechach (np. zamieszkanie).  

W konsekwencji każdy samorząd otrzymuje ilość pieniędzy 

powstałą z pomnożenia kwoty bazowej (wspólnej dla całego 

kraju) przez liczbę uczniów przeliczeniowych w tym samorzą-

dzie. Kolejne składniki subwencji zależą wprost od struktury 

uczniów na terenie danej gminy (powiatu lub województwa).  

I tak najważniejsze znaczenie dla określenia tej wielkości ma 

administracyjnie zdefiniowana kategoria wsi i małego miasta 

(poniżej 5 000 mieszkańców). Z kolei trzeci składnik ustala się 

głównie w oparciu o zatrudnienie nauczycieli (w której to kalku-
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lacji znów duże znaczenie ma, gdzie oni pracują – na wsi  

czy w mieście). 

Jak wykazały inne badania, wahania wysokości kwot 

subwencji oświatowej przypadających na poszczególne samo-

rządy zależą w ponad 90 procentach od przynależności lub nie 

do administracyjnej kategorii wsi i małego miasta. Wiąże się to 

z podstawowym założeniem algorytmu kalkulacyjnego, że sub-

wencja odzwierciedla zróżnicowanie w kosztach kształcenia 

wynikające z tego, jakich nauczycieli dana placówka zatrudnia, 

jaka jest struktura osadnicza ludności i jakie dzieci uczęszczają 

do szkół. Z uwagi więc na mniejszą liczbę uczniów w szkołach 

wiejskich (a zatem większy koszt jednostkowy) oraz większy 

rozrzut placówek na terenie samorządu koszty prowadzenia 

edukacji na obszarach wiejskich są większe niż w miastach. 

Warto przy tym zaznaczyć, że subwencja nie ma w założeniu 

pokrywać całości kosztów edukacji na obszarze podlegającym 

pod ten czy inny samorząd. Takiego obowiązku nie ma bowiem 

budżet państwa (potwierdzone zostało to m.in. wyrokiem Try-

bunału Konstytucyjnego) i w ramach zadań samorządów po-

winno znaleźć się finansowanie nauczania. Dopłacają więc one 

do edukacji z dochodów własnych lub innych źródeł (chociaż, 

jak pokażemy, nie jest to jedyne wyjście). 

W praktyce sposób obliczania subwencji ma niewiele 

wspólnego (nawet metodologicznie) z rzeczywistymi kosztami 

edukacji. Kluczem do wyniku algorytmu są zastosowane wagi 

oraz faktyczna liczba uczniów w danej kategorii. Jak wspomnie-

liśmy, mimo skomplikowanego systemu wag ujmującego wiele 

specyficznych przypadków i ewentualności (np. udział uczniów 

niepełnosprawnych), rzeczywiście decydujące znaczenie ma 

liczba uczniów z terenów wiejskich (lub przynajmniej w taki 

sposób zakwalifikowanych). Wagi te są ustalane co roku  
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w rozporządzeniu, ale ich kształt i wartości bardziej zależą  

od siły nacisków grup zainteresowanych wysokością subwencji. 

Skutkuje to przynajmniej trzema skrajnymi przypadkami. 

Pierwszy to sytuacja, w której samorząd dostaje mniej subwen-

cji niż wynoszą koszty prowadzenia szkół i różnicę musi pokry-

wać ze środków własnych, co w dłuższej perspektywie prowa-

dzi do podstawowych trudności z utrzymaniem sieci szkolnej  

i likwidacji niektórych jednostek. W drugim przypadku samorząd  

w wyniku sposobu kalkulacji subwencji (jak stwierdziliśmy,  

oderwanego od rzeczywistych kosztów utrzymania szkół) 

otrzymuje więcej pieniędzy niż wynoszą faktyczne koszty edu-

kacji. Wobec swobody kształtowania wydatków nadwyżkę prze-

znacza na inne cele. Trzeci to w końcu wariant, na który pozwo-

lić sobie mogą tylko największe miasta – traktujące subwencję 

jako podstawowe, ale jednocześnie jedno z wielu źródeł finan-

sowania oświaty. Prowadzą one politykę polegającą na dopła-

caniu do lokalnego systemu edukacyjnego znacznych kwot, 

jednocześnie bardziej świadomie zarządzając tymi jednostkami. 

Dane dotyczące wysokości subwencji oświatowej w ba-

danych gminach w 2007 roku przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 5. Subwencja oświatowa dla badanych gmin w 2007 roku 

L.p. Gmina 
Liczba 

uczniów 

Subwencja 

ogółem 
średnia 

na ucznia 
(w PLN) 

1. Karczew 896 5 573 415,00 6 220,33 

2. Boguty–Pianki 236 1 830 660,00 7 757,03 

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych gmin i szkół  
za 2007 rok. 
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2.3.2 Wysokość nakładów gminy na edukację 

 

Jak wspomnieliśmy, los pieniędzy z subwencji oświatowej 

zależy od gminy. De facto proces kształtowania budżetu edukacji 

na poziomie państwa jest powtarzany na poziomie samorządu 

(ale z innymi założeniami – na podstawie rzeczywistych kosztów 

utrzymania szkół i systemu edukacji). Gmina, dysponując okre-

śloną kwotą subwencji, bierze pod uwagę nie tylko wydatki  

na uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim koszty stałe.  

W konsekwencji subwencja „generowana” przez daną szkołę 

okazuje się mniejsza lub większa niż prawdziwe koszty jej dzia-

łania. W sytuacji, gdy zmienne algorytmu są korzystne, a gmina 

wystarczająco zasobna, różnice te dość sprawnie wyrównuje się 

wewnątrz systemu. W przypadku jednak znacznej części gmin  

o niewielkich dochodach powstaje stały deficyt, w ostateczności 

doprowadzający do likwidacji szkół (jak to miało miejsce w bada-

nych miejscowościach). 

Samorząd, kształtując budżet edukacji, musi brać pod uwa-

gę również inne powinności. Dotyczy to głównie zatrudniania na-

uczycieli. Jeśli jest organem prowadzącym, obowiązują go posta-

nowienia Karty Nauczyciela4. W sytuacji, gdy nakłady na wynagro-

dzenia i świadczenia pochodne stanowią największy składnik bu-

dżetu edukacji, możliwość rezygnacji z konieczności wypłat we-

dług standardów regulacji pozwala zaoszczędzić znaczne kwoty. 

Stwarza to sporą przestrzeń do oszczędności w strukturze wydat-

ków gminy. Przypuszczamy, że w sytuacji, gdy szkołom grozi li-

kwidacja, wybór ich „uspołecznienia” jest w wielu przypadkach 

podyktowany właśnie sposobnością znacznego przyoszczędzenia 

 

 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.  
nr 97, poz. 674 z późn. zm.), tekst ujednolicony za: isip.sejm.gov.pl/servle 
t/Search?todo=file&id=WDU19820030019&type=3&name=D19820019Lj.pdf. 
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na płacach, co przy właściwie niezmiennej wysokości subwencji 

oświatowej umożliwia podźwignięcie budżetu samorządu. 

Aby ustalić wartości wskaźników dla badanych szkół, 

podjęliśmy się zestawienia danych o czterech placówkach. 

Następnie na ich podstawie dokonaliśmy kalkulacji cząstki sub-

wencji w danej gminie przypadającej na jednego ucznia. Kwota 

ta przemnożona przez liczbę uczniów w danej szkole pozwala 

na oszacowanie subwencji oczekiwanej przez daną placówkę. 

Kolejnym krokiem było ustalenie, w odniesieniu do każdej ba-

danej szkoły, różnicy między subwencją oczekiwaną a rzeczy-

wistą, którą ta otrzymuje. Dane te przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 6. Wysokość subwencji dla badanych szkół w 2007 roku 

L.p. Subwencja 

Szkoła podstawowa w: 
Karczewie Bogutach–Piankach 
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1. oczekiwana 267 474 354 559 341 309 806 732 

2. rzeczywista 212 864 304 000 186 398 652 000 

3. nieprzyznana 54 610 50 559 154 911 154 732 

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych gmin i szkół  
za 2007 rok. 
 

Dodatkowo wyliczyliśmy wskaźniki dotyczące nakładów 

na wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden etat nauczycielski  

i na jedno dziecko (wszystko na poziomach szkół). Ostatnią 

grupą wskaźników były te związane z nakładami szkół na po-

krycie kosztów stałych (czyli głównie związanych z utrzymaniem 

budynku) – w przeliczeniu na jedno dziecko i etaty (celem usta-

lenia proporcji kosztów). 



 

24 
 

Jak widać, ten prosty miernik znacznie różnicuje gminy  

i szkoły. W naszej opinii istnieją dwa wytłumaczenia pokaza-

nych różnic. Pierwsze – że samorząd pokrywa tylko niezbędne 

koszty, które musi ponieść, aby dochować zobowiązań usta-

wowych (np. Karty Nauczyciela) i utrzymać szkołę. W konse-

kwencji zaoszczędza na edukacji. Drugim, bardziej prawdopo-

dobnym wyjaśnieniem jest potencjał placówki. Jak wspomniano, 

wysokość subwencji zależy od tego, do jakiej kategorii zalicza-

na jest szkoła i jej uczniowie oraz jakie kompetencje mają za-

trudnieni w niej nauczyciele. Część placówek otrzymuje zatem 

większą subwencję, ponieważ ma korzystniejszą konfigurację 

składników algorytmu (np. większy udział uczniów zaklasyfiko-

wanych jako uczniowie wiejscy, wyższe kompetencje nauczy-

cieli). W kontekście odmiennych badań natknęliśmy się na gmi-

ny, w których subwencja oświatowa nie jest wykorzystywana  

w całości. Poniższa tabela obrazuje rozdźwięk między rzeczy-

wistymi kosztami edukacji a sposobem obliczania subwencji. 

 
Tabela 7. Wskaźniki finansowe w badanych szkołach w 2007 roku 

L.p. Wskaźniki finansowe 

Szkoła podstawowa w: 
Karczewie Bogutach–Piankach 
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(w PLN) 

1. wynagrodzenie na etat 37 642 52 792 34 288 42 084 

2. wynagrodzenie 

na ucznia 

5 839 8 956 3 717 4 180 

3. infrastruktura 722 618 503 338 

4. subwencja 4 950 5 333 4 236 6 269 

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych szkół  
za 2007 rok. 
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Największe rozbieżności między oczekiwaną wysokością 

subwencji a faktycznie wypłaconą występują w szkołach w gmi-

nie Boguty–Pianki. Wynosi ona ponad 150 tysięcy złotych  

w każdej z badanych przez nas placówek. W Karczewie różnica 

ta sięga 50 tysięcy. Jak wspomniano, najpewniej świadczy to  

o niekorzystnej konfiguracji jej wskaźników w kalkulacji sub-

wencji. 

Interesujące są również poszczególne kategorie nakła-

dów w przeliczeniu na uczniów i nauczycieli. W poniższych 

kalkulacjach zastosowano pojęcie etatu przeliczeniowego, uży-

wane już w tym opracowaniu. Do obliczeń wykorzystano tylko 

nakłady na prowadzenie szkoły, pozostałe (np. stołówka) zosta-

ły wyłączone. 

Analiza powyższych danych dostarcza ciekawych wnio-

sków. Wyraźnie widać oszczędność, jaką generują szkoły poza-

rządowe na wynagrodzeniach nauczycieli. Porównania dokonu-

jemy w obrębie szkół jednego samorządu. Zarówno w wysoko-

ści wynagrodzeń przeciętnych, jak i w przeliczeniu na jednego 

ucznia obserwuje się różnicę około 25 procent. Jest to oszczęd-

ność na pensjach nauczycieli powodowana rezygnacją z Karty 

Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia. 

Ograniczenie całościowych kosztów utrzymania szkół obrazują 

różnice w wysokości subwencji na jednego ucznia. Jest ona 

odpowiednio o 400 złotych (gmina Karczew) i 2 000 złotych 

(gmina Boguty–Pianki) rocznie niższa w szkole prowadzonej 

przez NGO niż w placówce samorządowej. 

Przycięcie kosztów ma największy wymiar w odniesieniu 

do wynagrodzeń nauczycieli. Karta Nauczyciela to jedna z pod-

stawowych różnic między szkołami pozarządowymi i tymi, któ-

rych jednostkami prowadzącymi są samorządy. Zniesienie ko-

nieczności przestrzegania Karty oznacza właściwie rynkowe 
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kształtowanie uposażeń, zaś w praktyce równa się po prostu ich 

redukcji, nawet o połowę. Cięcie kosztów pracy jest bowiem 

najszybsze i nie pociąga za sobą konieczności inwestycji. O ile 

efektywniejsza infrastruktura (np. system ogrzewania, izolacja, 

energooszczędna instalacja elektryczna) wymaga nakładów,  

o tyle mniejsze koszty zatrudnienia są kwestią decyzji admini-

stracyjnej. W wymiarze liczbowym spadek wynagrodzeń obrazuje 

wskaźnik uposażenia na jeden etat przeliczeniowy. Szkoły prowa-

dzone przez organizacje pozarządowe (Nadbrzeż i Zawisty–

Dworaki) płacą swoim nauczycielom wyraźnie mniej. 

 

 

2.4  PRZEKAZYWANIE SZKÓŁ ORGANIZACJOM POZA-

RZĄDOWYM 

 

 

Celowość przekazywania szkół organizacjom pozarzą-

dowym zależy od szeregu czynników. Przede wszystkim należy 

rozróżnić między opłacalnością rozumianą w czysto pieniężnym 

sensie (opłacalność jako oszczędność) a opłacalnością w sen-

sie relacji ceny do jakości. Dodatkowo warto się zastanowić  

nad motywacją przejęcia szkoły przez stowarzyszenie. Sygnali-

zowaliśmy już, że w małych miejscowościach w sytuacji, gdy szko-

ła ma wybór – upaść lub zostać przejętą przez stowarzyszenie, 

operacja ta traktowana jest (i słusznie) jako wybór mniejszego zła. 

Najważniejsze z punktu widzenia społeczności jest przetrwanie 

placówki edukacyjnej. W sytuacji jednak, gdy samorząd po prostu 

szuka oszczędności i przekształca szkołę z powodów czysto eko-

nomicznych (mimo że stać go na prowadzenie jej), skutkiem prze-

kazania placówki organizacji pozarządowej jest spadek wynagro-

dzeń nauczycieli. 
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Wybór NGO jako jednostki prowadzącej szkołę może 

oznaczać polepszenie jakości kształcenia, uelastycznienie ofer-

ty edukacyjnej i znaczne podniesienie racjonalności wydatków 

edukacyjnych, ale tylko wtedy, kiedy samorząd świadomie wy-

korzysta zalety zniesienia Karty Nauczyciela i jednocześnie 

będzie gotowy aktywnie kompensować spadek wynagrodzeń 

związany z tą operacją.  

Poniżej przedstawiono możliwe scenariusze, w których 

rozważane jest przekazanie szkoły dla NGO, oraz rekomenda-

cje ekspertów w tej materii. 

 

2.4.1 Silna motywacja finansowa 

 

Jeżeli sytuacja finansowa gminy nie pozwala na dalsze 

prowadzenie szkoły, wyborem jest albo jej likwidacja, albo prze-

kazanie stowarzyszeniu. Wówczas obniżenie kosztów to kom-

promis i cena, którą płacą wszyscy. Warto jednak pamiętać,  

że na dłuższą metę szukanie oszczędności jedynie w pensjach 

nauczycieli może doprowadzić do obniżenia jakości edukacji. 

Nauczyciele albo rezygnują z pracy, albo tak znacznie obniżają 

swoją motywację, że zagrożony jest proces dydaktyczny.  

Bez dodatkowych pieniędzy o wykorzystaniu pozytywnych  

i rozwojowych możliwości, jakie daje rezygnacja z Karty Na-

uczyciela, nie ma mowy. Należy w tej sytuacji przede wszystkim 

szukać strukturalnych oszczędności – inwestując w moderniza-

cję budynków szkolnych, szukając niestandardowych rozwiązań 

pozwalających zatrudniać nauczycieli na kontrakty, pozyskując 

środki zewnętrzne i dbając o alternatywne źródła przychodu  

dla stowarzyszenia. 
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2.4.2 Motywacja finansowo-jakościowa 

 

Jeżeli samorząd jest w stanie utrzymać szkołę, a bory- 

ka się tylko z czasowymi lub niezbyt rozległymi trudnościami 

budżetowymi, wówczas nie powinien przekazywać jej organiza-

cji. Niemożność aktywnego dofinansowania działań stowarzy-

szenia spowoduje obniżenie wynagrodzeń nauczycieli, co może 

przełożyć się na spadek, a nie polepszenie jakości edukacji. 

 

2.4.3 Słaba motywacja finansowa 

 

Jeśli samorząd nie jest zmuszony do drastycznych 

oszczędności, przekazanie szkoły stowarzyszeniu może odbić się 

negatywnie na jakości kształcenia – spowoduje bowiem obni-

żenie wynagrodzeń nauczycieli. Lepsze w tej perspektywie 

byłoby skupienie się na ograniczeniu kosztów utrzymania szko-

ły (np. poprzez modernizację systemu ogrzewania, optymaliza-

cję zakupów) oraz poszukiwanie dodatkowych źródeł finanso-

wania.  

 

2.4.4 Motywacja jakościowa 

 

Jeżeli samorząd aktywnie kreuje politykę edukacyjną  

i jest gotowy, dla celów rozwojowych, dokładać środki własne, 

wówczas przekazanie niektórych szkół organizacjom stwarza 

bardzo konkretne możliwości poprawy (lub testowania nowator-

skich rozwiązań). Warunkiem powodzenia operacji jest jednak 

przygotowanie samorządu na ponoszenie obciążeń dodatkowych 

– utrzymanie satysfakcjonujących wynagrodzeń – oraz opraco-

wanie bardziej motywującego systemu płac, uzależniającego 

część pensji nauczyciela od jego wyników. Po drugie, należy 
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uruchomić kreatywność zespołów nauczycielskich i postarać się 

o dodatkowe środki na zajęcia nadprogramowe – np. z Unii Euro-

pejskiej. Po trzecie, trzeba nastawić się na szukanie oszczędno-

ści w kosztach utrzymania szkół. 

 

 

2.5  WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 

 

 

W zakresie wyrównywania szans dzieci z rodzin o różno-

litym statusie oraz dzieci o niejednakowych potencjałach edu-

kacyjnych nie stwierdziliśmy większych różnic pomiędzy szko-

łami kierowanymi przez samorządy a szkołami prowadzonymi 

przez stowarzyszenia. Zasadniczo pierwsze z nich to szkoły 

wiejskie. Samo istnienie (utrzymanie) placówki jest faktem  

o bardzo doniosłym znaczeniu, jeżeli chodzi o dalsze możliwo-

ści edukacyjne dzieci z małych miejscowości. Szanse pomagają 

też wyrównywać rozwijające się przy małych szkołach przed-

szkola i punkty przedszkolne – powstają one również ze wzglę-

dów ekonomicznych i efektywnościowych, gdyż utworzenie 

przedszkola bądź ogniska zapewnia czasem opłacalność całej 

placówki szkolno-przedszkolnej. Jeżeli takową udaje się utrzy-

mać – jak to miało miejsce w badanych Nadbrzeżu i Zawistach–

Dworakach, wówczas dzieci objęte są edukacją i opieką wy-

chowawczą o jakości lepszej niż w przeciętnej szkole publicz-

nej, co wynika z relatywnie dużej dostępności nauczycieli i wy-

sokiego współczynnika liczby godzin dydaktycznych na dziecko. 

W przypadku rodzin o ograniczonej zdolności wychowawczej – 

wielodzietnych lub patologicznych – a w każdej badanej pla-

cówce takie rodziny były, rola nauczycieli jako wychowawców 

jest ogromna. Wszystkie szkoły w pewnym zakresie współpra-
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cowały z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i na tym polu 

nie dostrzeżono różnic pomiędzy dwoma typami szkół. 

Spośród omawianych szkół żywienie zbiorowe zapewnia-

ła tylko placówka w Otwocku Wielkim. Szkoła w Nadbrzeżu 

korzystała z zewnętrznego cateringu, a uruchomienie stołówki 

planowano po otwarciu przedszkola. Placówka w Zawistach–

Dworakach miała jadłodajnię kilka lat temu, lecz zlikwidowano 

ją po zmniejszeniu się liczby dzieci. W prawie wszystkich rodzi-

nach przynajmniej jeden rodzic pracował przy gospodarstwie, 

wobec czego posiłki były dostępne w domu. W szkole oferowa-

no uczniom napoje gorące. 

Przekazanie placówki edukacyjnej stowarzyszeniu  

nie zawsze sprzyja programom dla dzieci z upośledzeniem  

lub innymi brakami, np. wadami wymowy, dysgrafią, dysleksją. 

Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia zmuszone są do szu-

kania daleko idących oszczędności, również w zakresie liczby 

godzin dydaktycznych. Bardzo trudno wygospodarować słabo 

opłacanym nauczycielom czas na pracę indywidualną z uczniami 

zagrożonymi wypadnięciem z normalnego procesu edukacji.  

W szkole w Zawistach–Dworakach jedna z nauczycielek spo-

łecznie prowadziła godzinę zajęć z upośledzonym uczniem,  

aby nie obniżał drastycznie poziomu lekcji całej klasy. Rodzice 

nie zgodzili się wysłać go do szkoły specjalnej, wobec czego 

nauczycielka jeździła do najbliższego ośrodka tego typu i do-

kształcała się, aby samodzielnie pracować z dzieckiem. Jednak 

program tego ucznia był – w opinii konsultanta – niewystarczają-

cy w stosunku do standardów przyjętych dla edukacji specjalnej. 

Ponadto szkole brakowało godzin do pracy z zakupioną ze środ-

ków pomocowych komputerową aplikacją logopedyczną. 

W placówce w Nadbrzeżu problemy wychowawcze  

sprawiał uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej  
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z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

– ADHD), ale zdaniem nauczycieli mały rozmiar klasy ułatwiał 

prowadzenie zajęć. Szkoła w Nadbrzeżu regularnie korzystała 

ze wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w zakresie pomocy 

żywnościowej dla najuboższych rodzin. 

W szkołach stowarzyszeniowych nie zatrudniano psycho-

logów ani pedagogów szkolnych. Dyrektorki obu szkół samo-

rządowych stwierdzały, że w razie trudności wychowawczych 

byłaby możliwość skorzystania dorywczo z usług pedagoga 

zatrudnionego przez urząd gminy, choć nie były pewne,  

że zgodziłby się przyjechać. 
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���� BARIERY W ZAKRESIE 
 ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ 

3.1  KARTA NAUCZYCIELA 

 

 

Największe bariery w zakresie zarządzania szkołą stwa-

rza Karta Nauczyciela. Najważniejsze to: 

− sztywny limit 18 godzin dydaktycznych przypadających 

na nauczyciela – kolejne zaliczane są do nadgodzin, 

− niezależność wysokości wynagrodzenia od wielkości 

klas, w których prowadzone są zajęcia, 

− niepowiązanie stopni awansu zawodowego z rzeczywi-

stymi osiągnięciami nauczyciela i jakością jego pracy, 

− wysoka rozpiętość w zakresie wynagrodzenia dla na-

uczycieli poszczególnych stopni, 

− niepowiązanie wyliczania należnych wynagrodzeń  

i świadczeń z procedurą wyliczania dotacji budżetowej  

na szkołę stosującą Kartę Nauczyciela, wobec czego 

samorząd nie może przewidzieć kwoty, jaką corocznie 

musi dołożyć do swojej placówki edukacyjnej, 

− znikoma efektywność dodatku motywacyjnego. 

Stały limit godzin dydaktycznych nauczyciela powoduje,  

że organy prowadzące szkołę mają ograniczoną swobodę  

w zakresie kształtowania wynagrodzenia oraz czasu pracy.  
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W przypadku badanych małych placówek wynagrodzenie kalku-

lowane w oparciu o tzw. kwotę bazową jest na tyle wysokie,  

że stanowi duże obciążenie dla organu prowadzącego. W limi-

cie godzin nie uwzględnia się wielkości klas – jednakowo są 

rozliczane zajęcia w klasach 6-osobowych i w 30-osobowych  

w większych szkołach. Ponadto w sposób identyczny jak zwykłe 

godziny dydaktyczne rozlicza się dyżury biblioteczne, opiekę  

w świetlicy, zajęcia wyrównawcze, obsługę imprez szkolnych. 

Jednakowo rozliczane są także lekcje np. wychowania fizycz-

nego i języka polskiego. Wreszcie, nie ma sposobu monitoro-

wania czasu pracy nauczyciela poza godzinami dydaktycznymi, 

co zauważyła przedstawicielka samorządu, wskazując to jako naj-

większą wadę Karty Nauczyciela: 

 

„Czterdzieści godzin pracy nauczyciela, którego ni-
jak nie idzie rozliczyć. I nikt tego jeszcze nie wy-
myślił, jak rozliczyć nauczyciela z czterdziestu go-
dzin pracy zapisanej w Karcie Nauczyciela. Tylko, 
że taka Karta mówi, że w to wchodzą zajęcia dy-
daktyczne, opiekuńcze, rady pedagogiczne, spo-
tkania z rodzicami, sprawdzanie klasówek, spraw-
dzianów i coś tam jeszcze. I jak to rozliczyć?”. 

 

Zdaniem księgowego jednej ze szkół samorządowych: „Wyso-

kie pensje nauczycieli zabijają finansowo szkołę”. W gminie 

Boguty–Pianki nauczyciele należeli, jak twierdził, „do najlepiej 

zarabiających po wójcie, lekarzach i księdzu”. 

System nadawania stopni awansu nauczyciela miał w za-

łożeniu ustawodawcy motywować do podnoszenia jakości pra-

cy. W praktyce słabo się z tym wiąże – jest oceniany bardzo źle 

przez dyrektorów szkół samorządowych, a także samorządy. 

Powoduje niezdrową rywalizację pomiędzy nauczycielami  

i nastawienie na podnoszenie jedynie tych wskaźników, które są 



 

34 
 

obiektywnie mierzalne. Jakość pracy polepsza się tylko w okre-

sie ubiegania się o awans. Uzyskany stopień nie podlega póź-

niej weryfikacji. Nauczyciele, którzy nie planują kolejnego stażu, 

mogą obniżyć jakość swojej pracy i nie mają motywacji do pod-

noszenia kwalifikacji. Oto cytaty z wywiadu: 

 

„Dlatego, że to jest tak: są nauczyciele, którzy bar-
dzo dobrze pracują. Niektórzy są tacy, że biorą 
udział tylko w konkursach, a nie pracują w ogóle  
z uczniem, a są tacy, którzy biorą udział w konkur-
sach, ale i pracują z uczniem, są zaangażowani.  
A są tacy, którzy pracują tylko podczas awansu. 
Jest awans, to jest praca w szkole, coś dodatko-
wego i jakby opieka nad samorządem uczniow-
skim, nauczyciel jest do dyspozycji. Kończy się 
awans, przychodzą inne pieniądze i dyrektor nic  
z taką osobą nie jest w stanie zrobić, niczym ich 
zmotywować. Koniec! Po prostu.”  

 

„Wszędzie są ci sami ludzie i ten bardzo się stara  
i przygotowuje i czasem awans przechodzi i orga-
nizuje jakieś zajęcia, spotkania z rodzicami, 
dziećmi i wykazuje tę inicjatywę. A drugi tylko zbie-
ra dokumentację, ma papier, jak to się mówi,  
i »do widzenia«”. 

 

To zatrzymanie rozwoju zawodowego wynika w małych 

szkołach z faktu, iż dyrekcja nie jest w stanie zaproponować 

pracy dla osób w stopniu nauczyciela dyplomowanego. W prak-

tyce nie zdarza się zatrudnianie nowych nauczycieli dyplomo-

wanych, gdyż szkoły nie mogą pozwolić sobie na wypłacanie 
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pensji przewidzianych dla tego stopnia5. W szkołach pozarzą-

dowych nauczyciele dyplomowani nie pracowali. W innych pla-

cówkach Edukatora byli tacy, ale otrzymywali uposażenia takie 

jak mianowani. 

Dodatki motywacyjne w Bogutach–Piankach wypłacano 

nauczycielom po równo, zaś w szkołach Edukatora w tym rejo-

nie nie było ich w ogóle – gmina nie przewidywała dla stowa-

rzyszenia środków na taki cel, co zostało omówione przed prze-

jęciem placówek. W szkole w Nadbrzeżu dodatki stanowiły 

formę premii za określoną aktywność (w pewnym zakresie wy-

nagradzały nadgodziny), a nie za działalność ogólną. W szkole  

w Otwocku Wielkim nauczyciele traktowali dodatek jako przywi-

lej, a nie nagrodę, wobec tego również był on wypłacany rów-

nomiernie. Dodatek motywacyjny nie pełnił swojej roli w żadnej 

ze szkół. Prezes Edukatora uważała, że 50–60 procent wyna-

grodzenia nauczyciela mianowanego powinno zależeć od stop-

nia jego zaangażowania. 

 

 

3.2  KSZTAŁTOWANIE KOSZTÓW 

 

 

Sposób kształtowania uposażeń i duża ilość świadczeń 

dla nauczycieli nie są powiązane z trybem finansowania oświa-

ty. Szkoły zarządzane przez samorząd otrzymują na każdego 

ucznia dotację równą przewidywanym wydatkom bieżącym  

na jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych 

przez tę jednostkę samorządu. Wysokość subwencji zależy od licz-

 

 

5. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to nieopłacalne, choć zdarzało się 
w badanych szkołach samorządowych z przyczyn niemerytorycznych; 
czasami wynikało z pozycji społecznej nauczyciela. 
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by uczniów w szkole i w klasie, liczby nauczycieli oraz od usta-

lanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej parametrów – 

liczby godzin lekcyjnych dla jednego nauczyciela oraz średniej 

liczby uczniów w oddziale. Ten tryb wyliczania subwencji  

na szkołę nie jest jednak powiązany ze sposobem kształtowa-

nia pensji nauczycielskiej. Nie odzwierciedla także zróżnicowa-

nych kosztów utrzymania infrastruktury budynku. W konse-

kwencji – w przypadku wielu małych placówek – nie pozwala  

na pokrycie kosztów funkcjonowania szkoły bez znaczącego 

udziału samorządu. 

W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu 

terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju (tzn. gdy szkołą 

kieruje organizacja pozarządowa) podstawą ustalenia dotacji jest 

kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego 

typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jedno-

stek samorządu terytorialnego. To kwota niższa niż ta przewi-

dziana dla placówek prowadzonych przez samorządy. 

Jednakże gdy organ prowadzący – stowarzyszenie – 

zrezygnuje ze stosowania Karty Nauczyciela, różnica pomiędzy 

przekazywaną niższą subwencją a kosztami funkcjonowania 

szkoły jest mniejsza niż w przypadku gdyby placówka pozosta-

wała samorządowa (i przestrzegała Karty Nauczyciela) i otrzy-

mywała wyższą subwencję. Dużą część tej różnicy nadal po-

krywają samorządy, jednakże takie rozwiązanie powoduje,  

że nie są już odpowiedzialne za prowadzenie szkoły i nie mu-

szą pokrywać w całości kosztów jej funkcjonowania. W ten spo-

sób mogą zagwarantować działanie placówki niższymi nakła-

dami. 

Istotne ograniczenie stanowi przepis o konieczności za-

pewnienia nauczyciela posiadającego formalne wykształcenie  

w zakresie nauczanego przedmiotu. W przypadku niewielkich 
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placówek edukacyjnych rodzi to bardzo duże problemy,  

jeśli chodzi o zajęcia, na które przewidziano małą liczbę godzin. 

Sytuację charakteryzuje dyrektorka jednej ze szkół pozarządo-

wych: 

 

„(a) dla mnie osobiście najgorsze jest to zatrud-
nianie zgodne z kwalifikacjami i mnie to prześladu-
je... Ja rozumiem, że jakby przestępstwem było za-
trudnianie polonisty do nauczania matematyki,  
ale jeżeli na przykład jest ktoś, kto ukończył na-
uczanie początkowe, i na przykład tę jedną godzi-
nę plastyki w szkole jeżeli mu się przydzieli i czy to 
jest niezgodne z kwalifikacjami? Przecież jest  
w nauczaniu początkowym bardzo dużo artystycz-
nych przedmiotów na studiach; no i teraz kto mi 
przyjdzie na jedną godzinę plastyki w szkole – jakiś 
specjalista, który, nie wiem, skończył ASP? Albo mu-
zykę?”. 

 

Dodatkowo, dyrektor szkoły samorządowej w Otwocku 

Wielkim ubolewała nad bardzo surowymi normami w zakresie 

prowadzenia stołówek szkolnych, które powodowały ogromne 

trudności z utrzymaniem jadłodajni: 

 

„Moja kuchnia nie spełnia większości norm Unii 
Europejskiej. Ja wiem, że nigdy więcej, gdybyśmy 
zlikwidowali tę kuchnię, nikt by nigdy więcej nie po-
zwolił, żeby ta kuchnia zaistniała, bo tak zmieniły się 
przepisy”. 

 

Dyrektorzy szkół pozarządowych nie prowadzili stołówek 

w szkołach głównie ze względu na złożone i trudne do spełnie-

nia normy sanitarne. Stołówki nie było także w szkole w Bogu-

tach–Piankach. 
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3.3  UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE 

 

 

Nie jest nowością stwierdzenie, że samorządy gminne  

w zróżnicowanym stopniu prezentują troskę o społeczność 

lokalną i ogólną jakość rządzenia. Rzeczywistość polskich sa-

morządów to często świat napięć, konfliktów, rywalizacji poli-

tycznej, a czasem zwykłej sąsiedzkiej zawiści6. Większość sa-

morządów rozumie, że dobre szkolnictwo w gminie to bilet  

do lepszej przyszłości, jednakże niektóre zarządy traktują zwią-

zane z nim wydatki jako niepotrzebne obciążenie. Zdarza się, 

że utrzymanie czy likwidacja szkoły uważana jest przez polity-

ków samorządowych za instrument walki partyjnej. Wówczas 

przekazanie placówki stowarzyszeniu to akt politycznej i spo-

łecznej nieodpowiedzialności. O takich przypadkach opowiadali 

przedstawiciele Edukatora. Należy mieć świadomość, że ewen-

tualne ułatwienia dla szkół prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe mogą zachęcać nieodpowiedzialne samorządy  

do pozbywania się „ciężaru” szkół publicznych. 

Czasami taki ruch jest podyktowany złą sytuacją budże-

tową, jak w gminie Karczew: 

 

„(a) finanse były naprawdę w kiepskim stanie i by-
ły osoby, które zarządzały finansami w gminie, któ-
re wyznawały politykę, że szkoła powinna się 
utrzymywać z zajęć. (...) I nawet powinna mieć 
jeszcze nadwyżkę z tego. No nie oszukujmy się,  
to w Warszawie, wielkie molochy mają ten kom-
fort”. 

 

 

6. Jedna z cenniejszych analiz dotycząca tego problemu: Cezary Trutkow-
ski, Sławomir Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Warszawa 2005.  
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W przypadku gminy Boguty–Pianki główną przyczyną 

przekazania szkół samorządowych stowarzyszeniu było zała-

manie demograficzne i tutaj wójt wykazał się bardzo dobrym 

zmysłem organizacyjnym, z drugiej strony uwarunkowania lo-

kalne skłoniły go do takiego posunięcia (zamiast planowanej 

likwidacji części placówek). 

Szczegółowy opis roli subwencji i sposobu jej naliczania  

oraz wpływu charakteru szkoły na ostateczne wyniki finansowe 

przedstawiono w poprzednim rozdziale. 
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���� MOCNE I SŁABE STRONY 
 SZKÓŁ POZARZĄDOWYCH 

4.1  OPINIE DYREKTORÓW 

 

 

W mniemaniu dyrekcji wszystkich badanych szkół pla-

cówki prowadzone przez organizacje pozarządowe mają nastę-

pujące zalety: 

− nie podlegają nadzorowi ze strony wydziałów oświaty 

samorządu lokalnego i nie muszą stosować się do pole-

ceń ich naczelników, 

− nie muszą przestrzegać postanowień Karty Nauczyciela, 

co daje dyrektorom możliwość elastyczniejszego kształ-

towania wynagrodzeń i przydzielania zadań nauczycie-

lom, 

− panuje lepsza atmosfera pracy ze względu na samo-

dzielność szkoły, 

− dyrektor nie jest obciążony problemami zarządzania 

szkołą związanymi z otoczeniem zewnętrznym, co po-

zwala mu koncentrować się na organizacji samego pro-

cesu edukacyjnego. 

W gminie Karczew Naczelnik Wydziału Oświaty była 

osobą z dużym doświadczeniem wyniesionym z pracy na iden-

tycznym stanowisku w jednej z wielkich dzielnic warszawskich. 
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Poza sprawowaniem rutynowego nadzoru dążyła do wprowa-

dzania w szkołach nowych elementów zarządzania oraz odnie-

sienia pracy do efektów, a także podnoszenia kwalifikacji na-

uczycieli. Dyrektor szkoły pozarządowej w Nadbrzeżu była za-

dowolona, że nie podlega „presji” wywieranej przez Wydział 

Oświaty w zakresie podnoszenia jakości administrowania,  

jaka dała się obserwować w innych placówkach. Nie zawsze 

bowiem, zdaniem dyrektor, elementy zarządzania idą w parze  

z dobrem ucznia, mogą też powodować pogorszenie atmosfery, 

a klimat to mocna strona szkoły: 

 

„Jest spokojniejsza atmosfera między nauczycie-
lami, między radą pedagogiczną a rodzicami i sto-
sunek do ucznia. To jest dobre”. 

 

W gminie Boguty–Pianki współpraca z wójtem oceniana 

była bardzo dobrze przez dyrektor szkoły, zarówno przed,  

jak i po przejściu pod skrzydła stowarzyszenia Edukator. 

W opinii dyrektorów szkoły pozarządowe posiadają też 

słabe strony: 

− mniejsze pobory nauczycieli, co w pewnym stopniu osła-

bia ich motywację, 

− trudniej znaleźć nowych nauczycieli gotowych pracować 

w warunkach i za wynagrodzenie oferowane przez orga-

nizację pozarządową, 

− jeżeli nadzór sprawuje duża NGO, dyrektorzy nie są  

na bieżąco zaznajamiani z sytuacją ekonomiczną szkoły  

i mają mniejszą samodzielność finansową niż w przypad-

ku gdy szkoła podlega samorządowi. 

Osoby stojące na czele placówek edukacyjnych zdają 

sobie sprawę, że niewielkie pobory nauczycielskie w zasadzie 

balansują na granicy godności zawodowej. Dlatego starają się 



 

42 
 

obserwować i oceniać, jakie wymagania można stawiać pod-

władnym, a czego oczekiwać już nie wypada czy się nie da. 

Pensje nauczycieli w szkołach stowarzyszeniowych należy 

ocenić jako minimalne, wobec czego trudno motywować ich 

zachętami niefinansowymi. 

W małych szkołach bardzo nieelastycznie zarządza się 

kadrą nauczycielską – w kilkuosobowych zespołach pedago-

gicznych zwolnienie nauczyciela z dużym stażem, jeżeli jest on 

związany z określoną miejscowością, to niezwykle trudny krok 

dla dyrektora. 

Niełatwo poza tym znajdować nowych nauczycieli, chęt-

nych do pracy za wynagrodzenie proponowane przez stowarzy-

szenia, zarówno w Nadbrzeżu, jak i Zawistach–Dworakach. 

Bardzo trudno pozyskać pedagogów młodych do małych szkół, 

którym grozi likwidacja, jeszcze trudniej skłonić ich do związa-

nia się ze środowiskiem lokalnym. Dlatego też zatrudniani są 

nauczyciele bez kwalifikacji, ale pracujący za niewielkie stawki: 

 

„(...) nie udało mi się nikogo zatrudnić z takim wy-
kształceniem i specjalnością. Musiałam zatrudnić 
osobę, która nie miała kwalifikacji, ale za to miała 
płacone ze stażysty7 i to był nauczyciel bardzo ta-
ni”. 

 

W placówce w Zawistach–Dworakach dyrektor nie była 

informowana na bieżąco o sytuacji finansowej szkoły. Sporzą-

dzała ona roczny projekt budżetu, który następnie wysyłała  

 

 

7. „Płacone ze stażysty” – chodzi o kształtowanie pensji w oparciu o kwotę 
bazową zawartą w Karcie Nauczyciela z mnożnikiem przewidzianym  
dla stażysty, czyli osoby najniższej w hierarchii nauczycielskiej; stopień 
stażysty otrzymuje też osoba bez kompletnego wykształcenia wymaga-
nego na określonym stanowisku. 
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do zarządu Edukatora w formie preliminarza wydatków obejmu-

jącego wszystkie elementy kosztów szkoły. Nie wiedziała jed-

nak dokładnie, czy zarząd stowarzyszenia przyznawał placówce 

wnioskowaną kwotę. Gdy w ciągu roku pojawiały się oszczęd-

ności (a co roku tak się działo ze względu m.in. na łagodne 

zimy i niskie koszty ogrzewania), wówczas dyrektor finansowy 

Edukatora informował o nich (nie podając jednak wysokości)  

i dopytywał się o potrzeby szkoły w danym roku. Zakup dodat-

kowych usług czy sprzętu realizowała dyrektor, zaś faktury 

opłacał zarząd stowarzyszenia. Dla niej ta sytuacja nie była 

komfortowa: 

 

„Także mówię, ja szczegółów tych spraw finan-
sowych nie znam. (...) W tej chwili na dzień dzisiej-
szy nie wiem, jaka jest sytuacja finansowa. (a)  
Nie znam się na księgowości”. 

 

 

4.2  OPINIE NAUCZYCIELI 

 

 

Według nauczycieli szkoły pozarządowe mają następują-

ce mocne strony: 

− mniejszy nacisk na podnoszenie kwalifikacji i doszkala-

nie, 

− lepsze relacje interpersonalne wewnątrz grona nauczy-

cielskiego i z dyrekcją ze względu na słabszą rywalizację 

powodowaną niestosowaniem Karty Nauczyciela, 

− większa wola współpracy ze strony rodziców, 

− uczestnictwo nauczycieli w projektach o tematyce oko-

łoszkolnej finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Szkoła pozarządowa w Nadbrzeżu słynęła w powiecie  
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z dobrej jakości, której głównym czynnikiem był zgrany i do-

świadczony zespół pedagogów. Jak stwierdza dyrektor sąsied-

niej placówki samorządowej: „99 procent sukcesu tej szkoły  

to nauczyciele”. 

W szkole w Zawistach–Dworakach atmosferę w gronie 

pedagogicznym oceniano jako dobrą. Władze stowarzyszenia 

Edukator starały się angażować nauczycieli do różnorodnych 

projektów okołoedukacyjnych, przy których mieli też oni możli-

wość drobnego „dorobienia” do pensji, czasem również podnie-

sienia kwalifikacji, co stanowi urozmaicenie procesu dydaktycz-

nego: 

 

„Jak są realizowane projekty, to są jakieś dodat-
kowe godziny, które możemy sobie dopracować. 
(a) Teraz na przykład realizujemy taki projekt 
Sport i rekreacja w gminie Boguty–Pianki.” 

 

„Ja mam podpisaną – w tym przypadku z wójtem – 
umowę na wypracowanie siedemdziesięciu bodaj-
że ośmiu godzin zgodnie z harmonogramem. I są 
to godziny dodatkowo płatne, bo to są moje nad-
obowiązkowe godziny, gdzie ja wyraziłam zgodę, 
żeby przystąpić do tego projektu i realizować te 
godziny.” 

 

„Dlatego chętnie przystępujemy do takich projek-
tów, bo to jest dodatkowa okazja dla nas,  
jeśli chodzi o dodatkowy zarobek, ale myślę,  
że przede wszystkim dla dzieci, które mogą sko-
rzystać z bogatej oferty, bo były różne projekty.  
W tamtym roku na przykład z zajęć wyrównaw-
czych, gdzie dzieci miały dodatkowe zajęcia edu-
kacyjne, dodatkowe bezpłatne wyjazdy na basen, 
wycieczki jednodniowe do Warszawy nieodpłatne. 
Także jest to też korzyść ogromna dla dzieci”. 
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Nauczyciele dostrzegają również poważne wady szkół 

pozarządowych: 

− zdecydowanie niższe pobory ogólne, 

− konieczność angażowania prywatnego czasu ponad wy-

miar pracy, 

− obligowanie do aktywności w ramach projektów o tema-

tyce okołoszkolnej finansowanych z zewnętrznych źródeł, 

− bardzo niskie nakłady na dokształcanie nauczycieli, 

− mniejsze znaczenie stopni rozwoju zawodowego. 

W szkole w Zawistach–Dworakach zasadnicza pensja 

nauczycielska była równa uposażeniu określonemu w Karcie 

Nauczyciela, ale nie naliczano większości dodatków: 

 

„Jeśli chodzi o pensje nauczycielskie, to są za-
sadnicze pobory, które wynikają z rozporządze-
nia ministra i ze stopnia awansu nauczyciela 
 plus dodatek stażowy za lata pracy i nic więcej. 
Tylko świadczenie urlopowe jeszcze jest w wa-
kacje. Nic nie ma, ani trzynastek, ani odpisu so-
cjalnego nie ma, ani za wychowawstwo dodat-
ków, ani dodatku wiejskiego, ani za godziny łą-
czone. Jeśli chodzi o pobory, jest to duża różni-
ca. Na początku się nie zdawało z tego sprawy, 
ale jednak jest”. 

 

W Nadbrzeżu natomiast nie przewidywano żadnych 

świadczeń poza dodatkiem za wychowawstwo (którego nie było 

w Zawistach–Dworakach), płatnymi urlopami oraz dodatkiem 

stażowym. Standardowy wymiar etatu wynosił 18 godzin, jed-

nakże pensja podstawowa była bardzo niska. Nauczyciele do-

stawali premie motywacyjne za dodatkową aktywność w proce-

sie wychowawczo-edukacyjnym, czasami wiążącą się z po-
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święceniem dużej ilości czasu, który w szkołach samorządo-

wych wliczany byłby do nadgodzin. 

Również w szkołach Edukatora nauczyciele poza etato-

wymi godzinami musieli wywiązywać się z wielu obowiązków, 

które wprowadzało stowarzyszenie, w tym z udziału w projek-

tach: 

 

„Dyżury, które mamy przydzielone, uroczystości, 
które są nam narzucone, prowadzenie jakiejś tam 
dokumentacji obowiązkowej. A poza tym kwestie 
rady czy nadobowiązkowe zajęcia typu projekt.  
W pewnym stopniu też jest to zajęcie narzucone, 
ponieważ jeżeli jesteśmy w jakichś tam zajęciach 
projektowych, które są tam projekty w gminie pisa-
ne i jesteśmy uwzględniane, to z tych obowiązków 
musimy się wywiązywać.” 

 

„Więc jeżeli chodzi o czas, o pobyt w szkole, to ja 
tu bardzo dużo czasu spędzam i niejednokrotnie  
i do godziny 18, a czasami z przerwą tylko na posi-
łek i powrót tutaj i godzina 20, a niejednokrotnie 
siedziałyśmy dłużej jeszcze, wykonując jakieś tam 
dekoracje klasy”. 

 

Tylko niektóre z tych obowiązków wliczane są w nadgo-

dziny. Nauczyciele zgadzają się pracować na takich zasadach, 

gdyż najczęściej nie mają innego wyjścia bądź są już zbyt moc-

no zakorzenieni w środowisku lokalnym, by zmieniać pracę: 

 

„Nauczyciele podjęli świadomie tę decyzję. Bo było 
tak: »albo nie mam pracy wcale, albo jakąś mam«. 
Gdybyśmy jednak pracowali na starych zasadach, 
szkół samorządowych, byłoby lżej od strony finan-
sowej. Zdecydowanie”. 
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Pedagog z Zawistów–Dworaków, z którym rozmawiali-

śmy, oceniał, że jego roczna pensja w szkole samorządowej 

przy obecnym nakładzie pracy byłaby o 5 tysięcy złotych wyż-

sza, w Nadbrzeżu szacowano, że rocznie nauczyciele zarabiają 

o jedną trzecią mniej niż gdyby szkoła podlegała samorządowi. 

Jednakże w placówce w Zawistach–Dworakach – typowo  

dla szkoły wiejskiej – duża ilość czasu w niej spędzanego jest 

do pewnego stopnia tradycją: 

 

„My zawsze dużo czasu poświęcałyśmy, bez wzglę-
du na to, czy byliśmy szkołą samorządową, czy by-
liśmy szkołą prowadzoną przez stowarzysze- 
nie; ja tak powiem w imieniu moich koleżanek,  
ale przede wszystkim na własnym przykładzie,  
to ten czas pracy tutaj, w tym budynku, w tej pla-
cówce jest porównywalny”. 

 

Nauczyciele w Nadbrzeżu od czasu przejęcia szkoły 

przez NGO nie uczestniczą w kursach doszkalających, to jed-

nak doświadczona kadra. Szkoła w Zawistach–Dworakach  

nie jest w stanie wyasygnować środków na doskonalenie pra-

cowników. Niestety również stowarzyszenie Edukator wspiera  

w tym zakresie placówkę w niewielkim stopniu. Nie finansuje 

kursów dla nauczycieli ani pracowników administracyjnych –  

np. palaczy (wobec czego nie dało się zatrudnić osób chętnych 

na miejscu, gdyż nie były one w stanie zdobyć środków –  

600 złotych – na przeszkolenie). Jednakże po przejęciu szkoły 

Edukator przeprowadził szkolenie pedagogów w zakresie swo-

ich metod i standardów pracy oraz dorobku metodycznego. 
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4.3  OPINIE SAMORZĄDOWCÓW 

 

 

W ocenie samorządów szkoły pozarządowe mają nastę-

pujące walory: 

− pozwalają zmniejszyć wydatki budżetu gminy na eduka-

cję, głównie poprzez redukcję niektórych składników wy-

nagrodzenia określonych w Karcie Nauczyciela, 

− dają samorządowi alternatywę w przypadku groźby likwi-

dacji szkoły, a przez to zmniejszają napięcia społeczne  

i niezadowolenie mieszkańców, 

− utrzymanie szkół w drodze oddania NGO pozwala za-

chować życie kulturalne w małych wsiach, w których to 

one są głównym elementem integracji społecznej. 

Przekazanie placówki edukacyjnej pod opiekę stowarzyszenia  

to dla samorządów bardzo duża oszczędność przy praktycznie 

żadnych kosztach takiego posunięcia: 

 

„Przy prowadzeniu przez stowarzyszenie to jest, 
powiedzmy, o połowę mniej. Przy czym my, z uwa-
gi na to, że jest to nasza szkoła, na naszą prośbę 
prowadzona przez stowarzyszenie, dokładamy 
jeszcze troszkę do tej szkoły ze swoich pieniędzy, 
żeby im tam troszeczkę było lepiej, żeby te pod-
stawowe rzeczy i remonty, które tam mają do zro-
bienia, mogli sobie zrobić. Także efekt finansowy 
mamy, może nie za duży, ale jednak. A tamtym to 
myślę, że całkiem nieźle się dzieje, choć podej-
rzewam, że jak pan pójdzie do nich, to powiedzą 
co innego.” 

 

„Te szkoły są drogie w utrzymaniu, bo utrzymanie 
takiej dużej placówki z kadrą, która jest niezbędna 
do nauczania dzieci w szkole podstawowej, to jest 
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koszt około 600 tysięcy złotych. W tej chwili wyda-
jemy łącznie na to, łącznie z subwencją, połowę. 
Więc jest to duża różnica”. 

 

Trudność stanowią natomiast silne napięcia społeczne, 

co dla władz wybieralnych w wyborach przekłada się na spadek 

poparcia w danej miejscowości. W procesie likwidacji szkół  

lub przekazywania ich stowarzyszeniom kłopotów przysparza 

też proces decyzji administracyjnej. Doświadczył tego wójt  

Bogut–Pianek, który wnioskował o zamknięcie tylko niektórych 

z czterech szkół samorządowych. Kuratorium wyraziło pierwot-

nie zgodę na likwidację placówki wprawdzie najsłabszej  

pod względem wyników edukacyjnych, lecz zdecydowanie naj-

tańszej w utrzymaniu. Ta absurdalna z punktu widzenia samo-

rządu decyzja skłoniła wójta do przekazania wszystkich czte-

rech mniejszych szkół gminnych stowarzyszeniu. Dzięki takie-

mu rozwiązaniu wszyscy nauczyciele zachowali miejsca pracy, 

choć spadły ich zarobki. Poprawiła się kondycja finansowa gmi-

ny. 

Samorządy dostrzegają niewiele mankamentów szkół 

pozarządowych: 

− niepodleganie kontroli organizacyjnej ze strony samorzą-

du, 

− konkurencja dla szkół samorządowych w pozyskiwaniu 

dzieci z nowych roczników. 

 

 

4.4  OPINIE RODZICÓW 

 

 

Rodzice zwracają uwagę na następujące mocne strony 

placówek edukacyjnych podlegających NGO: 
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− lepsza atmosfera, 

− większy wpływ rodziców na szkołę – zdecydowanie więk-

szy w placówkach prowadzonych przez stowarzyszenie 

lokalne, natomiast niewielki lub żaden w zarządzanych 

przez dużą organizację. 

Należy nadmienić, że co do tego, iż atmosfera w szkole 

jest trochę lepsza niż gdy prowadził ją samorząd, zdania były 

podzielone. Rodzice mają większy wpływ na szkołę w Nadbrze-

żu, gdzie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż kierowane 

właśnie przez nich jest pracodawcą nauczycieli. Nie ingerują oni 

jednak w działalność placówki i nie odczuwają potrzeby bardziej 

bezpośredniego nią zarządzania, co dotyczy także rodziców  

z Zawistów–Dworaków: 

 

„Nie jest gorzej ze szkołą, kiedy przejął ją Eduka-
tor. Dla rodziców i uczniów nie jest gorzej. (...) Po-
ziom nauczania w szkole nie uległ zmianie. Panie 
dbają o uczniów – potrafią podejść do ucznia i wy-
tłumaczyć mu indywidualnie”. 

 

W Zawistach–Dworakach poziom integracji rodziców był 

niewielki, dlatego nie zdecydowano się na powołanie własnego 

stowarzyszenia. 

Opiekunowie dostrzegają też minusy szkół pozarządo-

wych: 

− pewną frustrację nauczycieli ze względu na niskie uposa-

żenia, co może wpływać na jakość nauczania; sami na-

uczyciele często są zakorzenieni we wspólnocie lokalnej, 

wobec czego niewielkie ich wynagrodzenia odczuwa się 

jako krzywdzące dla całej społeczności, 

− konieczność poświęcania czasu na pomoc szkole, głów-

nie w postaci działań organizacyjnych. 
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Rodzice obawiają się, że niskie pensje nauczycieli  

w szkołach stowarzyszeniowych obniżają motywację do pracy, 

a łączenie klas (zarządzone przez NGO) pogarsza jakość zajęć: 

 

„Gorzej jest z nauczycielami – mają chyba pensje 
mniejsze i w ogóle. Pani dyrektor mówiła na wywia-
dówce, że poobcinali godziny, musieli połączyć jakieś 
przedmioty. To z tego względu jest gorzej – że są łą-
czone klasy i może trudniej jest im się nauczyć”. 

 

W szkołach samorządowych w Zawistach–Dworakach 

rodzice angażowali się w pomoc, ale, poza kilkoma czynno-

ściami, ten wkład pracy znacząco się nie zwiększył: 

 

„Już po przejęciu szkoły rodzice malowali salę 
gimnastyczną – to był ich największy wysiłek wło-
żony w szkołę. Rodzice dzieci z zerówki i pierwszej 
klasy malowali też klasy dla swoich dzieci. I było to 
pewną nowością – wcześniej zajmowali się takimi 
sprawami malarze. A to robili dla oszczędności. 
Wmurowywali bramki w boisku, złożyli segment. 
Ogólnie – co tam dyrektor zgłosi, zawsze chętnie 
pomagamy, ale tu zawsze tak było”. 

 

Znacznie wzrosło zaangażowanie rodziców w szkole  

w Nadbrzeżu, co jednak wiązało z się ogromnym znaczeniem 

placówki dla wsi. Podobny proces integracji opiekunów dostrze-

żono w szkole w Otwocku Wielkim – przyczyniła się do tego 

chęć jej ochrony przed zamknięciem – za pieniądze rodziców  

i pozyskanego sponsora zakupiono ekonomiczny piec na miał 

węglowy, wart około 14 tysięcy złotych. 

Czynnikiem integrującym rodziców wokół szkoły nie jest 

fakt przekazania placówki stowarzyszeniu, a raczej sama groź-

ba likwidacji i związane z tym konsekwencje. 
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���� SPECYFIKA PROWADZENIA 
 OBU TYPÓW SZKÓŁ 

W badanych szkołach pozarządowych zaobserwowano 

wiele praktyk zmierzających do utrzymania dobrego poziomu na-

uczania oraz znalezienia oszczędności. Niektóre z tychże godne 

są naśladowania, wszystkie natomiast mają swoje dobre i złe stro-

ny. Pewne bywają problematyczne ze względu na korzyść dziec-

ka, dobro czy satysfakcję z pracy nauczyciela, a także zaangażo-

wanie rodziców czy wreszcie zgodność z przepisami. Przedstawi-

my powyższe działania, wskazując ich zalety i wady. 

 

 

5.1 ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 

 

 

W obu badanych szkołach pozarządowych nauczyciele za-

wierali umowy na czas określony, najczęściej na rok. Dzięki temu 

stowarzyszenie mogło dostosować swoje możliwości do wysokości 

otrzymanej subwencji i wsparcia samorządu. Rozwiązanie było 

akceptowane przez uczących, gdyż znali oni potrzeby szkoły, per-

spektywę organizacji i przeważnie z dużym wyprzedzeniem wie-

dzieli, czy umowa będzie przedłużona. Takie rozwiązanie nie jest 

jednak atrakcyjne dla młodych pracowników, którzy rozważaliby 

związanie się ze szkołą. Na dwie badane placówki znaleziono 
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tylko jeden przypadek osoby młodej, która przystąpiła do pracy  

po przejściu szkoły pod kuratelę stowarzyszenia. Jej głównym 

miejscem zatrudnienia była jednak placówka samorządowa. 

 

 

5.2 REZYGNACJA Z KARTY NAUCZYCIELA 

 

 

Rozwiązanie to jest niekorzystne dla nauczycieli, ale w przy-

padku badanych szkół NGO okazało się niezbędne. Roczne wy-

nagrodzenie uczących w nich było o około 25–50 procent niższe 

niż w czasie, gdy pracowali w placówkach samorządowych. 

Kształtowanie uposażeń powinno jednak uwzględniać minimalne 

materialne aspiracje nauczycieli – płace muszą być godziwe. Re-

zygnacja z Karty Nauczyciela znajduje wiele uzasadnień meryto-

rycznych. Z drugiej strony jednak podejście zakładające, iż na-

uczyciel powinien otrzymywać tylko takie wynagrodzenie, za które 

jeszcze zgadza się pracować (a tak było w obu szkołach stowa-

rzyszeniowych), może w dłuższej perspektywie okazać się zgubne 

dla tych placówek. Na takie warunki zgadzają się nauczyciele  

z długim stażem, którzy nie są skłonni już opuszczać środowiska 

lokalnego. Gdy duża część z nich odejdzie na emeryturę, szkoły 

nie znajdą chętnych na ich miejsce lub znajdą ludzi o niskich kwali-

fikacjach, co również może doprowadzić do zamknięcia. 

 

 

5.3 UWZGLĘDNIANIE KWOTY BAZOWEJ 

 

 

Rozwiązanie to wykorzystywane było przez stowarzysze-

nie Edukator. W swoich szkołach, wyliczając wynagrodzenie,  
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za podstawę przyjmuje ono określoną przez Ministerstwo Edu-

kacji Narodowej kwotę bazową. Etat nauczycielski ma jednak 

wymiar 22 godzin zamiast 18. Zastosowanie znajdują mnożniki 

kwoty bazowej przewidziane dla nauczyciela kontraktowego  

i mianowanego. W przypadku stażysty stowarzyszenie uznało, 

że byłaby to kwota zbyt niska, w przypadku nauczyciela dyplo-

mowanego stosuje się mnożnik jak dla nauczyciela miano-

wanego. Nie są uwzględniane żadne dodatki i świadczenia  

poza wynikającymi z Kodeksu pracy8. 

 

 

5.4 POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW 

 

 

Szkoły stowarzyszenia Edukator regularnie uczestniczą  

w różnorodnych projektach dotyczących innowacji edukacyjnych. 

Wiele z nich odnosi się do nauczania przedszkolnego, które pro-

wadzone jest w szkołach w formie ognisk czy punktów przed-

szkolnych. W ramach tych inicjatyw nauczyciele mają możliwość 

wypracowania dodatkowych pieniędzy, przy czym nie są to kwoty 

duże: 5–20 złotych za godzinę. Również Stowarzyszenie Roz-

woju Wsi Nadbrzeż pozyskuje środki poprzez uczestnictwo  

w różnego typu projektach. Za angażowaniem nauczycieli 

przemawiają następujące argumenty: 

− zdobywanie nowych kwalifikacji, poznawanie innowacji 

edukacyjnych, 

− pogłębienie identyfikacji z miejscem pracy, środowiskiem 

lokalnym i młodzieżą, zyskiwanie uznania, 

 

 

8.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.), tekst ujednolicony za: isip.sejm.gov.pl/servlet/ 
Search?todo=file&id=WDU19740240141&type=3&name=D19740141Lj.pdf. 
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− dodatkowe wynagrodzenie, 

− umożliwienie uczniom korzystania z innych form edukacji. 

Włączanie nauczycieli w różnego rodzaju projekty ma też złe 

strony: 

− wiele inicjatyw mało wnosi w zakres treści dydaktycz-

nych, 

− niektóre projekty nie są dostosowane profilem do potrzeb 

placówki, np. Edukator realizował szereg programów do-

tyczących przedszkoli, w które angażowano nauczycieli 

szkolnych, 

− nakład pracy związany z realizacją programów, a także 

poszukiwaniem nowych, pochłania czas, który powinien 

być przeznaczony na standardową edukację – zwłaszcza 

gdy nauczyciel ma okazję „dorobić” do pensji, a także 

wykazać się w oczach pracodawcy. 

 

 

5.5 ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH 

 

 

W obliczu niżu demograficznego, a także narastających 

potrzeb lokalnego środowiska każda ze szkół, zarówno samo-

rządowych, jak i pozarządowych, od pewnego czasu realizuje 

program edukacji przedszkolnej. Jest to, po pierwsze, droga  

do uzyskania subwencji potrzebnych do utrzymania całej pla-

cówki, po drugie – odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy 

pracują poza miejscem zamieszkania i muszą zostawić dzieci 

pod opieką (co charakterystyczne dla gminy Karczew) bądź też 

chcą umożliwić dziecku lepszy start edukacyjny. Po trzecie 

wreszcie, prowadzenie punktów przedszkolnych pozwala na uzy-

skanie wsparcia ze środków unijnych. W każdej ze szkół organi-
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zowano edukację przedszkolną dla grupy od 4 do 36 dzieci,  

w wymiarze od 3 do 5 dni tygodniowo, od 4 do 7 godzin dziennie. 

W Otwocku Wielkim funkcjonowało przedszkole na 1,5 oddziału. 

W szkole w Nadbrzeżu planowane jest uruchomienie przed-

szkola. Placówka w Zawistach–Dworakach realizowała projekt 

dotyczący edukacji przedszkolnej, nie miał on jednak syste-

matycznego finansowania z budżetu gminy, lecz Edukatora. 

Ten ostatni ponadto zorganizował przedszkole przy głównej 

samorządowej szkole gminnej w Bogutach–Piankach. 

 

 

5.6 INWESTYCJA W MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA 

 

 

W jednej ze szkół kierowanych przez samorząd – w Otwoc-

ku Wielkim – przeprowadzono wymianę kotła ciepłowniczego  

ze środków własnych rodziców i pozyskanych przez nich spon-

sorów. Wymiana została dokonana bez pomocy samorządu, 

który wówczas znajdował się fatalnej sytuacji finansowej. Ro-

dzice i dyrekcja szkoły dali do zrozumienia, że nie chcą likwida-

cji szkoły bądź przekazania jej pod zarząd stowarzyszenia: 

 

„Zdobyliśmy pieniądze. I kupiliśmy, z rady rodziców 
i od sponsorów, w roku największych trudności,  
za 14,5 tysiąca nowy piec”. 

 

W placówce w Nadbrzeżu funkcjonowało ogrzewanie 

elektryczne – grzałki zamocowane były w starych piecach  

na węgiel. W szkole jednak panował chłód, pomimo iż badania 

prowadzono na początku października. Placówka w Zawistach–

Dworakach była stosunkowo nowa (oddana do użytku około 

1988 roku) i posiadała dość wydajne ogrzewanie węglowe, 
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którego koszty obniżono dzięki wymianie okien, czego dokonał 

Edukator; jednak inne szkoły tego stowarzyszenia w gminie 

miały droższe systemy grzewcze, które obciążały także szkołę 

w Zawistach–Dworakach. 

Podsumowując, inwestycja w modernizację ogrzewania 

może znacząco zmniejszyć koszty funkcjonowania placówki 

edukacyjnej, ale wymaga wsparcia z budżetu samorządu. Żad-

ne z badanych stowarzyszeń nie podjęło się wymiany instalacji 

grzewczej, oba natomiast wymieniły część okien w szkołach  

na szczelniejsze. 

 

 

5.7 LEKCJE W KLASACH ŁĄCZONYCH 

 

 

Praktyka ta była stosowana we wszystkich szkołach. Na-

uczyciele nie uważali lekcji w klasach łączonych z różnych 

roczników za dobry pomysł ze względu na niską efektywność 

takiej pracy. Jest to forma oszczędności, gdyż zajęcia z dwoma 

klasami liczą się w szkołach pozarządowych jako normalna 

godzina, w szkołach samorządowych przysługuje w tym przy-

padku dodatek. Jednakże w placówkach, gdzie klasy liczą  

5–6 osób, to wręcz konieczność. 

Szkoły prowadzone przez organizacje pozarządowe to 

praktycznie bez wyjątku placówki o jednym pionie edukacyjnym 

– dzieci jednego rocznika prawie zawsze mieszczą się w jednej 

klasie. Zajęcia łączone mogą dotyczyć tylko klas z różnych 

roczników, co powoduje, że na lekcji realizowane są dwa pro-

gramy. Nie można takich zajęć traktować jako równorzędnych  

z tymi z jedną klasą: są one bardziej wymagające dla nauczy-

ciela, a także mniej efektywne dla uczniów. Zaletę stanowi jed-
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nak to, że o połowę obniża się koszt lekcji (wyrażony w liczbie 

godzin pracy nauczyciela). Szacując efektywność zajęć w klasie 

łączonej, można przyjąć, że zawiera się w przedziale 0,5–1 efek-

tywności lekcji w klasach oddzielnych. Jak wskazują doświad-

czenia nauczycieli, bliższa jest raczej tej pierwszej wielkości. 

Lekcje łączone znajdują uzasadnienie w przypadku 

przedmiotów, których program nie jest ściśle ustrukturyzowany, 

względnie dopuszczalne są różnice między rocznikami: wycho-

wanie fizyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, język obcy itp. 

W innych przypadkach łączenie klas wymaga rozwagi i powinno 

dokonywać się po konsultacjach z nauczycielami oraz dyrekcją. 

W szkole w Zawistach–Dworakach tak się nie działo. 

 

 

5.8 ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW 

 

 

Zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie placówki 

edukacyjnej jest z jednej strony koniecznością w sytuacji,  

gdy szkoła szuka oszczędności, z drugiej zaś – jak głosi filozo-

fia Edukatora – stanowi szansę wzmocnienia i ożywienia spo-

łeczności lokalnej. Przekazanie szkoły stowarzyszeniu tworzo-

nemu od podstaw przez rodziców to duże ryzyko ze względu  

na nietrwałość takiego organizmu. Dyrektor placówki, która utrzy-

mała się pod kuratelą samorządu, przyznaje, że choć zaangażo-

wanie rodziców jest znaczące, to jednak ma poważne obawy,  

czy udałoby się im poprowadzić stowarzyszenie: 

 

„A jak działają stowarzyszenia, to muszą one dzia-
łać w oparciu o bardzo dobrą, ale systematyczną 
pomoc rodzica. To się nie da tak zrobić, że jest ja-
kaś impreza i coś robimy. Ja takich ludzi tu mam 
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zaangażowanych, ale typowo takich, że można ich 
wykorzystać do takich skrzyknięć jednorazowych, 
ale nie systematycznych”. 

 

Rodzicie, którym samorząd proponuje utworzenie NGO 

mającej przejąć szkołę, muszą być gotowi i zdecydowani stowa-

rzyszenie prowadzić. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy samo-

rząd potraktuje rodziców jak partnerów i wykaże, że nie chce 

zrzucać na nich odpowiedzialności za obowiązek, który zgodnie 

z ustawą powinien wykonywać – tu zapewnienie edukacji –  

lecz że sytuacja wynika z określonych przyczyn obiektywnych. 

 

 

5.9 WSPÓLNE ROZLICZANIE SZKÓŁ 

 

 

Gmina Boguty–Pianki była szczególnym przypadkiem,  

w którym przekazano cztery szkoły podstawowe jednemu sto-

warzyszeniu. Placówki te rozliczane są wspólnie. Dzięki temu 

możliwe stało się zachowanie czterech małych szkół, które w in-

nym przypadku – czy to gdyby pozostawić je przy samorządzie, 

czy założyć stowarzyszenie rodziców – nie utrzymałyby się.  

Ta sytuacja nie jest korzystna dla badanej przez nas szkoły  

w Zawistach–Dworakach – najbardziej efektywnej ekonomicz-

nie ze względu na dostosowany, nowy budynek i wydajne 

ogrzewanie – ale pozwoliła uratować pozostałe placówki. Dzięki 

temu rozwiązaniu wszyscy nauczyciele w gminie utrzymali 

miejsca pracy, choć musieli się pogodzić ze wzrostem wyma-

gań z jednej strony oraz spadkiem realnego wynagrodzenia  

z drugiej. W ten sposób jednak uratowano społeczności lokalne 

funkcjonujące wokół szkół. Wójt nie musiał podejmować niepo-
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pularnej decyzji o likwidacji dwóch placówek, którą pierwotnie 

planowano. 

 

 

5.10 ROZDZIELENIE FUNKCJI KIEROWNICZYCH 

 

 

W małej szkole, zarówno prowadzonej przez stowarzysze-

nie, jak i przez samorząd, dyrektor odgrywa bardzo ważną rolę. 

Ponosi ogromną odpowiedzialność, również osobistą, za finanse 

placówki; niejednokrotnie jest to odpowiedzialność niewspółmierna 

do wynagrodzenia, które otrzymuje. W szczególnie trudnej sytuacji 

znajdują się dyrektorzy małych szkół samorządowych. Muszą 

wykazywać się kwalifikacjami i wiedzą z zakresu prawa pracy, 

rachunkowości, zarządzania, infrastruktury szkoły, znajomością 

przepisów z różnych dziedzin. Obciążenie dyrektorów pracą dy-

daktyczną bardzo utrudnia proces zarządzania – oto fragment 

wypowiedzi dyrektorki szkoły samorządowej: 

 

„(...) zmieniłabym na pewno, że dyrektor powi-
nien być może w większości menadżerem,  
na pewno powinien mieć godziny pracy z dzieć-
mi, ale maksymalnie 5 godzin. Ja nie mam kie-
rownika administracyjnego, nie mam tej całej 
rzeszy ludzi, która jakby zabezpiecza dobrą pra-
cę dużej placówki. Ja nie podpisuję sześciuset 
świadectw na koniec roku, ale tak naprawdę po-
ruszam się w mniejszych liczbach, ale poru-
szam się w tylu tematach z moją sekretarką,  
po których moje koleżanki, dyrektorki w więk-
szych szkołach, często mają tylko sygnalizacje, 
że coś takiego jest i mają to nadzorować,  
ale właściwie za to nie odpowiadają, bo odpo-
wiada ktoś inny (...)”. 
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W szkołach stowarzyszeniowych, które badaliśmy, więk-

szość obowiązków zarządzania pełnią władze NGO: w Nad-

brzeżu były to prezes i wiceprezes, które w tym zakresie także 

się doszkalały, w przypadku Edukatora – jego zarząd. Z pew-

nością pomoc stowarzyszenia ułatwiła dyrektorowi skupienie się 

na zarządzaniu wewnątrz szkoły. 
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���� PODSUMOWANIE 

Zasadniczym wnioskiem z badania jest konstatacja,  

że pytanie o to, które z placówek – samorządowe czy pozarzą-

dowe – są bardziej efektywne czy lepsze, jest pytaniem posta-

wionym niewłaściwe. W małym środowisku lokalnym wszystkim 

stronom zależy na utrzymaniu szkoły kierowanej przez samo-

rząd, zaś opcja prowadzenia jej przez stowarzyszenie to roz-

wiązanie traktowane jako „mniejsze zło”, jako alternatywa  

dla rozwiązania. Dla nauczycieli utrzymanie placówki w struktu-

rze samorządu ma ogromne znaczenie ze względu na wyso-

kość realnego wynagrodzenia, które w takim przypadku regulu-

je Karta Nauczyciela; również rodzice są przekonani, że lepiej 

opłacany nauczyciel to lepsza edukacja dla ich pociech.  

Zachowywanie szkół w miejscowościach o spadającej liczbie 

dzieci w wieku szkolnym to jednak ogromne obciążenie  

dla budżetu gminy – jest ona odpowiedzialna za zapewnienie 

edukacji na swoim terenie. W małych szkołach subwencja  

z budżetu państwa nie wystarcza na utrzymanie zatrudnienia  

i infrastruktury. Przejęcie szkoły przez stowarzyszenie trakto-

wane jest przez zarząd gminy jako rozwiązanie salomonowe,  

a przez środowisko, nauczycieli i dyrekcję – jako spadek zna-

czenia miejscowości i wzrost ryzyka likwidacji placówki. 
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Z tego względu zachowanie takich małych szkół powinno 

być celem priorytetowym dla samorządów. Lepszym rozwiąza-

niem, jak widać w gminie Boguty–Pianki, jest oddanie nawet 

kilku szkół do prowadzenia stowarzyszeniu niż likwidacja choć-

by jednej. Wymaga to jednak zaangażowania samorządu  

w rozwój lokalnej infrastruktury obywatelskiej i to na tyle wcze-

śnie, aby przygotować społeczność na przekazanie szkoły. 

Niekiedy jednak społeczność jest za słabo zintegrowana 

bądź zorganizowana, aby można jej było powierzyć prowadze-

nie szkoły. Wynika to również z braku odpowiedniej grupy osób 

o kompetencjach obywatelskich. W takiej sytuacji najlepszym 

rozwiązaniem okazuje się przekazanie szkoły stowarzyszeniu 

już działającemu, specjalizującemu się w edukacji. W naszej 

opinii NGO Edukator w gminie Boguty–Pianki spełniała zadanie 

organizatora nauki. Jednak, pomimo iż stowarzyszenie kładzie 

nacisk na rozwój lokalnych społeczności, które mają być partne-

rem w prowadzeniu przez nie szkół, w praktyce to partnerskie 

nastawienie jego władz jest ograniczone. Ostrożność i niepełne 

zaufanie do społeczeństwa wynikają z wcześniejszych doświad-

czeń Edukatora, kiedy to okazywało się, że miejscowe konflikty, 

zadawnione spory i rywalizacja doprowadzały do zaprzepasz-

czenia inicjatyw oświatowych, w które zaangażował się w in-

nych miejscowościach. Zatem prowadzenie szkoły przez stowa-

rzyszenie Edukator samo w sobie nie wpływa na rozwój kapitału 

społecznego w zbiorowościach lokalnych, choć może być ono 

dla aktywnych środowisk dobrym partnerem. Główną wartością 

dodaną, jaką wnosi Edukator, jest sprawność zarządzania  

oraz przejrzystość reguł i zasad, w jakich poruszają się dyrekto-

rzy i nauczyciele, a także fakt zdjęcia z dyrekcji małych szkół 

obowiązków i trudności związanych z administrowaniem. Lep-

szy natomiast rozwój aktywności obywatelskiej zaobserwowano 
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w Nadbrzeżu, gdzie lokalne stowarzyszenie postanowiło w swo-

jej działalności wykroczyć właśnie poza obsługę szkoły i przed-

szkola i podejmować inicjatywy ze społecznościami z okolicy, 

do czego przyczynił się projekt związany z integracją gmin  

po obu stronach Wisły, w którym wzięło czynny udział. 

W kwestii kształtowania uposażenia nauczycieli w zasa-

dzie nie znaleziono rozwiązania, które usatysfakcjonowałoby 

wszystkich. Obowiązująca Karta Nauczyciela z pewnością  

nie jest wyjściem dobrym. Z drugiej strony zniesienie wszystkich 

przywilejów płacowych związanych z pracą nauczyciela również 

nie jest rozwiązaniem słusznym i w dłuższej perspektywie może 

doprowadzić do braku kadry pedagogicznej, zwłaszcza w sytu-

acji, gdyby utrzymane zostały emerytury pomostowe dla na-

uczycieli. Okoliczności, w których niejednokrotnie bardzo do-

brzy nauczyciele uczą w małych placówkach, w podupadają-

cych miejscowościach, to pozostałość po okresie, kiedy szkoły 

nie podlegały jeszcze samorządom, a płace nauczycieli nie za-

leżały od ich miejsca pracy (wręcz w lepszej sytuacji byli na-

uczyciele wiejscy – dodatek i mieszkanie). Paradoksalnie wła-

śnie to uwarunkowanie powoduje, że zróżnicowanie wyników 

edukacyjnych pomiędzy miastami a wsią nie jest w Polsce tak 

drastyczne. Równość szans edukacyjnych dzieci w dużym 

stopniu wiąże się z małą rozbieżnością pensji nauczycielskich  

w miejscowościach różnej wielkości. 

W zakresie zmian w Karcie Nauczyciela najważniejsze 

postulaty, jakie można sformułować na podstawie przeprowa-

dzonego badania, to: 

− zmniejszenie różnic płacy zasadniczej pomiędzy stop-

niami awansu zawodowego, 

− uzależnienie wymiaru etatu od liczby dzieci w klasach, 
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− wprowadzenie fakultatywności niektórych dodatków  

do pensji. 

Ze względu na duże zaangażowanie nauczycieli wiej-

skich w funkcjonowanie szkoły, potrzebne dla wyrównania 

szans edukacyjnych dzieci z tych regionów, powinien być za-

gwarantowany dodatek wiejski i to we wszystkich typach szkół 

publicznych. W pełnej wysokości powinien finansować go bu-

dżet państwa, gdyż jest to instrument ogólnonarodowej polityki 

spójności. 

Natomiast obecny dodatek motywacyjny albo nie pełni 

swojej funkcji, gdyż jest rozdzielany po równo, albo staje się 

przyczyną zawiści i napięć w gronie pedagogicznym ze względu 

na uznaniowe porównywanie pracy nauczycieli. 

Zniesienie regulacji w zakresie kształtowania wynagro-

dzeń nauczycieli jest na tym etapie niemożliwe ze względu  

na brak dobrych metod diagnozowania jakości pracy szkoły,  

a tym samym jakości pracy uczących. Docelowo należałoby 

stworzyć ogólnopolski system oceny zewnętrznej działalności 

szkoły, który pozwalałby maksymalnie wyłączyć wpływ czynni-

ków niezależnych od placówki. To jednak bardzo trudne zada-

nie metodologiczne, a co za tym idzie – polityczne, nierealne  

do wykonania w najbliższych latach. W ogóle adekwatna ocena 

jakości pracy nauczyciela nie jest w pełni możliwa, zaś prze-

sadne uzależnienie pensji od jakości nauczania w sytuacji,  

gdy narzędzia ewaluacji nie są doskonałe, może doprowadzić 

do nadmiernej koncentracji pedagoga na podnoszeniu tych 

wskaźników jego działania, które dają się obiektywnie mierzyć. 

Tak się dzieje już teraz w przypadku ubiegania się o stopnie 

awansu zawodowego. Uzupełnieniem struktury rozwoju powi-

nien być natomiast system indywidualnej, zewnętrznej ewaluacji 

jakości pracy nauczycieli i uzależnienie pewnych składników 
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uposażenia od tej oceny. Wreszcie, na proces selekcji pedago-

gów powinien do pewnego stopnia mieć wpływ mechanizm 

rynkowy – lepsi nauczyciele winni otrzymywać wyższe wyna-

grodzenia. 

Całkowite zniesienie regulacji doprowadziłoby jednak  

do wzrostu różnic w zakresie możliwości edukacyjnych pomię-

dzy uboższymi i zamożniejszymi miejscowościami ze względu 

na odpływ lepszych nauczycieli do bogatszych szkół lub placó-

wek prywatnych. Dlatego też najwłaściwszym rozwiązaniem  

jest opracowanie takiego systemu kształtowania wynagrodzeń, 

który jednocześnie chroniłby nauczycieli szkół wiejskich  

przed zbyt drastycznym spadkiem wynagrodzenia i byłby dopa-

sowany do możliwości finansowych gminy, a w szczególności 

do wysokości subwencji, którą otrzymuje ona z budżetu pań-

stwa z przeznaczeniem na oświatę. 

Jeden z przedstawicieli samorządu postulował, że analo-

gicznie do rozwiązań amerykańskich najlepszym pomysłem 

byłoby wprowadzenie obowiązku pracy nauczyciela w wymiarze 

normalnego etatu, tj. 40 godzin. Po 18 godzinach zajęć wszyst-

kie swoje obowiązki wykonywałby on w szkole w trakcie pozo-

stałych 22. W tym czasie byłby dostępny dla uczniów i rodzi-

ców, dokształcałby się i przygotowywał lekcje. W warunkach 

polskich jest to jednak rozwiązanie nierealne. 

W szkole podstawowej rodzice powinni odgrywać bardzo 

ważną rolę. W placówkach stojących w obliczu zagrożenia li-

kwidacją zainteresowanie rodziców sprawami szkoły znacznie 

wzrasta. Często są oni zmuszeni angażować swój czas w dzia-

łalność na jej rzecz. W środowiskach wiejskich to łatwiejsze  

do zaakceptowania, gdyż wielu rodziców pracuje w miejscu 

zamieszkania. Gotowość współpracy nie oznacza jeszcze go-

towości do samodzielnych aktywnych działań. W małych spo-
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łecznościach opiekunowie często nie potrafią stworzyć udziela-

jącej się rady rodziców, a tym bardziej stowarzyszenia. Proces 

angażowania ich jako partnerów i powierzania im odpowiedzial-

ności za szkołę powinien zatem postępować powoli. Niektórzy 

uważają, że nie należy przerzucać na nich obowiązków związa-

nych z edukacją dzieci, gdyż odpowiada za to samorząd. Nie-

mniej jednak dalsza integracja rodziców ze szkołą może za-

owocować, jak to było w Nadbrzeżu, rozwojem aktywności sto-

warzyszenia i aktywizacją społeczności lokalnej. Dlatego też, 

mimo trudności, należy zwiększać udział rodziców w sprawach 

szkoły na zasadach partnerstwa. 
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