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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

DLA DZIECI W WIEKU (2,5) 3 – 6 LAT



Główne obszary dyskusji – miejsca  realizacji 
wychowania przedszkolnego

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie
edukacji publicznej, a taką potrzebą jest m.in. organizacja
wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych
gminy*.

Od dnia 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz
wszystkie chętne dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione
miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

Od dnia 1 września 2017 r. również wszystkie chętne dzieci
3-letnie będą miały zapewnione miejsce realizacji
wychowania przedszkolnego.

* art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)



Główne obszary dyskusji – miejsca  realizacji 
wychowania przedszkolnego

Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty
przywracają kontrolę kuratorów oświaty nad działaniami
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
kształtowania sieci szkół i przedszkoli.

Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego będzie
możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty.



Główne obszary dyskusji – miejsca  realizacji 
wychowania przedszkolnego

Prawo oświatowe daje jednostkom samorządu
terytorialnego możliwość skorzystania z zasobów,
jakimi dysponują przedszkola niepubliczne, na
warunkach ustalonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego - w granicach określonych ustawą
o systemie oświaty (zgodnie z art. 90 ust. 1b i 1c
oraz dalszymi ustawy o systemie oświaty.)



Główne obszary dyskusji – miejsca  realizacji 
wychowania przedszkolnego

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową
z budżetu państwa.

2016 r. – została podniesiona wysokość rocznej kwoty
dotacji celowej na dziecko na dofinansowanie realizacji
przez gminy zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego. Kwota rocznej dotacji na dziecko,
wzrosła z 1 305 zł do 1 370 zł.



Rok szkolny

Liczba dzieci 
w placówkach wychowania przedszkolnego

(w tys.)

Wskaźnik liczby dzieci 
w wieku 3-5 lat uczęszczających 

do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej 
liczby dzieci w wieku 3-5 lat w %

Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś

2005/2006 840,0 590,4 249,6 41,0 58,4 19,1

2006/2007 862,7 610,7 252,0 44,6 63,0 21,4

2007/2008 871,9 622,6 249,3 47,3 65,7 23,1

2008/2009 919,1 652,3 266,8 52,7 70,6 28,5

2009/2010 994,1 693,2 301,0 59,7 75,9 37,5

2010/2011 1 059,3 733,1 326,1 62,6 78,7 41,0

2011/2012 1 160,5 787,2 373,3 69,2 84,1 49,3

2012/2013 1 216,5 772,2 444,3 69,7 78,6 57,7

2013/2014 1 297,2 808,9 488,3 74,1 81,8 63,6

2014/2015* 1 236,3 831,7 404,6 79,4 86,4 69,7

2015/2016** 1 140,4 765,7 374,7 84,1 90,6 75,0

Dane z Systemu Informacji Oświatowej
Uwaga: Od roku szkolnego 2012/2013 dzieci w wychowaniu przedszkolnym – wg miejsca zamieszkania (poprzednio wg miejsca położenia przedszkola).
* Według danych wstępnych z dnia 30.09.2014 r. v.6.
** Według danych wstępnych z dnia 30.09.2015 r. v.2



Bieżące finansowanie przedszkoli, środki na zwiększenie miejsc wychowania 
przedszkolnego

• Źródła finansowania zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego: dochody własne, dotacja z budżetu państwa,
środki unijne;

ROK

Kwota dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań z 

zakresu wychowania 
przedszkolnego [tys. zł]

Dotacja na ucznia [zł]

2013 503 630 414
2014 1 566 998 1 208
2015 1 573 968 1 273
2016 1 562 618 1 370



Bieżące finansowanie przedszkoli, środki na zwiększenie miejsc wychowania 
przedszkolnego

• Na rok 2016:
• łączna pula środków przekazywana z budżetu państwa dla samorządów w

zakresie subwencji oświatowej i dotacji na realizację wychowania
przedszkolnego pozostanie na tym samym poziomie jak wysokość planowana
przed zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich;

• zwiększono kwotę rocznej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego w 2016 roku z 1 305 zł do 1 370 zł;

• powiększono kwotę rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na
zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego o wartość 84 mln zł;

• Przepisy ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziły przesunięcie
przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w
przedszkola z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r.

• Na podstawie wniosków ze wszystkich wojewódzkich debat oświatowych
oraz pracy zespołów eksperckich zostanie zaplanowana i przeprowadzona
zmiana systemu oświaty, w tym zmiana dotycząca finansowania zadań
oświatowych.



Finansowanie szkół na terenach 
wiejskich (w tym małych szkół)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.(Dz. U z 2015 r.,
poz. 2294)

Algorytm podziału subwencji oświatowej na 
rok 2016

Finansowy standard A podziału części oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2016 wynosi 5.278,07 zł i w
porównaniu do kwoty z roku 2015 (5.258,68 zł)
wzrasta o 0,4%.



Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na
terenach wiejskich lub w miastach do 5.000 mieszkańców przeliczani
są dodatkowymi wagami:

• wagą P1 w wysokości 0,4 dla uczniów szkół podstawowych na wsi i w
miastach do 5.000 mieszkańców;

• wagą P2 w wysokości 0,27 dla uczniów gimnazjów na wsi i w miastach
do 5.000 mieszkańców;

• dodatkową wagą R=0,12 uwzględnianą we wzorze na współczynnik Di.
• w 2016 r. kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia

szkoły położonej na terenie wiejskim lub w mieście do 5.000
mieszkańców :
w przypadku ucznia szkoły podstawowej wynosi średnio ok. 9.082 zł (z

uwzględnieniem uczniów szkół specjalnych).,
 a w przypadku ucznia gimnazjum - ok. 8.315 zł (z uwzględnieniem

uczniów szkół specjalnych).



Kwota części oświatowej subwencji ogólnej naliczona na rok 2016:
• dla gmin wiejskich wynosi 9.316 mln zł (wzrost o 2,6% od kwoty

naliczonej na rok 2015)
• dla gmin miejsko - wiejskich wynosi 6.507 mln zł (wzrost o 3,5%

od kwoty naliczonej na rok 2015).

Wzrost liczby uczniów uwzględnianych przy podziale kwoty
subwencji na rok 2016:
• w przypadku gmin wiejskich nastąpił o 0,9%
• w przypadku gmin miejsko - wiejskich o 1,7 %.

Liczba dzieci objętych subwencja oświatową wg. danych z SIO
(30.09.2015 r.):
• w gminach wiejskich wynosi 1 052 488,
• w gminach miejsko-wiejskich 855 267.



• W 2015 r. w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej
utworzono nową wagę o wartości 0,18 dla uczniów małych szkół
podstawowych, w których liczba uczniów szkoły (pomniejszona
o uczniów przeliczanych wagami P11–P13) nie przekracza 70

• Dodatkowe środki dla samorządów prowadzących lub dotujących takie
szkoły na terenach wiejskich to:

- ok. 1 000 zł na każdego ucznia w szkole podstawowej do 70 uczniów

• Tematyka małych szkół jest przedmiotem dyskusji w ramach
ogólnopolskiej debaty dotyczącej zmian w systemie edukacji „Uczeń.
Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana.



Małe szkoły podstawowe (bez specjalnych) wg stanu na 30.09.2015 r. 70 uczniów i mniej

Województwo Liczba uczniów Liczba szkół

W tym na wsi

Liczba uczniów Liczba szkół

dolnośląskie 6 049 133 4 865 101

kujawsko-pomorskie 6 846 149 6 480 137

lubelskie 16 154 400 15 546 383

lubuskie 3 569 83 2 996 70

łódzkie 9 658 210 9 227 196

małopolskie 18 254 397 17 198 366

mazowieckie 20 862 498 18 955 432

opolskie 5 840 126 5 702 122

podkarpackie 18 465 433 17 707 415

podlaskie 6 449 169 6 023 153

pomorskie 5 323 123 4 633 102

śląskie 8 448 191 6 828 150

świętokrzyskie 8 905 211 8 584 201

warmińsko-mazurskie 7 579 165 7 103 149

wielkopolskie 12 611 286 11 717 257

zachodniopomorskie 4 290 93 3 854 76

Razem 159 302 3 667 147 418 3 310

Statystyka dotycząca małych szkół podstawowych



• Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r., poz. 35).
przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii
kuratora oświaty w przypadku zamiaru likwidacji lub
przekształcenia szkoły lub placówki prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego.



Dziękuję za uwagę!


