
Leszek Pawelski

Funkcjonowanie oświaty po reformie
: model szczecinecki
Nauczyciel i Szkoła 1-2 (30-31), 169-179

2006



Leszek Pawelski

Funkcjonowanie oświaty po reformie - model 
szczecinecki

Finansowanie oświaty staje się jednym  z ważniejszych zadań każdego samo
rządu terytorialnego. Dość powiedzieć, że w samorządach gmin wiejskich 
i wiejsko-miejskich subwencja oświatowa stanowi znaczny odsetek całego 
budżetu gminy, często przekraczający 50% jego wielkości. Już sam ten fakt 
stanowi o tym, że sposób wydatkowania pieniędzy na edukację odgrywa duże 
znaczenie w realizacji całego budżetu. Oczywistym jest to, że gospodarowanie 
oświatowym groszem musi być oszczędne, racjonalne, sensowne, a jednocześnie 
zapewniające zaspokojenie podstawowych potrzeb szkolnictwa, zarówno 
w sferze organizacyjnej, materialnej, jak i dydaktycznej.

Pozytywne doświadczenia i to od 1997 r. w tym zakresie posiada miasto 
Szczecinek. Funkcjonujący model finansowania oświaty nosi ogólnie zrozumiałą 
nazwę Bon O światow y. Został stworzony przez zespół dyrektorów szkół, 
radnych - członków Komisji Edukacji Rady Miejskiej oraz burmistrza miasta. 
W jego skład decyzją Burmistrza M iasta z dnia 12 marca 1996 r. weszli:1
1. M arian Tomasz Goliński - Burmistrz M iasta i Poseł na Sejm w kadencji 

1997-2001,
2. Eugeniusz Szybisty - dyrektor Zakładu Budżetowego Szkół w  Szczecinku,
3. Leszek Pawclski - wiceprzewodniczący RM, dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Szczecinku,
4. Wiesław Suchowiejko - radny RM, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych 

STO w Szczecinku,
5. Irena Łotowicz - radna RM, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Szczecinku. 

Zespół za punkt wyjścia przyjął nakłady na oświatę ponoszone przez państwo
w latach 1991-1996. Były one różne w kolejnych latach. W roku 1991 wydatki 
budżetu państwa w tej dziedzinie wynosiły 28128,4 mld zł, w 1993 r. - 51747,6 
mld zł, zaś w  1994 r. - 76914 mld zł. W  1991 r. stanowiło to 11,6% budżetu pań
stwa, w 1993 r. - 10,3% natomiast w 1994 r. - 11,2% (Wykres l)2.

1 Archiw um  Z akładow e M iejskiego Zakladu D oskonalenia N auczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Szczecinku (A ZM Z D N O SiP) w  Szczecinku, Tcczka "Przekształcenia system ow e", 1996 r.

1 M ały R ocznik S tatystyczny 1994 i 1995, GU S W arszawa 1994, 1995.
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Wykres 1
Dynamika nakładów (%) na oświatę z  budżetu państwa w latach 1991-1995

Źródło: M ały Rocznik S tatystyczny 1994 i J995, G U S W arszawa I994, 1995.

Koszt kształcenia jednego statystycznego ucznia w Polsce w 1991 r. wynosił 
3 796 min starych zł., w 1993 r. 6 824 min starych zł., zaś w 1994 r. - 10 068 
min starych złotych. Po przeliczeniu na dolary (wg kursów z 01 września dane
go roku) w 1991 r. koszt ucznia wynosił 342$, w 1993 r. - 345S, zaś w 1994 r.
- 433$.3 Uwzględniając inflację oraz wzrost cen - zwłaszcza nośników energii 
powyżej oficjalnej stopy inflacji - można było stwierdzić, iż realne nakłady na 
oświatę malały.14

Również demografia wskazywała na stały spadek liczby uczniów w szkołach 
Szczecinka (Tabela 1). W ciągu siedmiu lat z systemu szkolnego Szczecinka uby
wało około 1500 uczniów, co obrazowo można pokazać jako likwidację 2 śred
niej wielkości szkół.

Tabela 1
Liczba uczniów w szkołach Szczecinka do 2004

Szkoła

L iczba dzieci

1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

SP 1 1004 977 952 919 880 860 831

SP 2 592 563 538 510 500 494 469

* M ały Rocznik S tatystyczny 1994 i 1995, GU S W arszawa 1994, 1995.
4 L. Paw clski, Elem enty now oczesnego zarządzania ośw iatą  w gm inie. W: "S tudia K upieckie - Zeszyty 

Naukow e W yższej Szkoły K upieckiej", 1999, nr 2 (4), 2000 n r I (5), L ódź 1999/2000, s. 176.
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SP  3 1070 1026 975 947 903 883 818

SP 4 449 451 473 472 460 460 459

SP 5 811 787 795 811 801 788 765

SP  6 698 671 685 645 669 657 656

SP 7 969 870 795 706 662 609 557

R azem : 5593 5345 5213 5040 4875 4761 4555

Źródło: AZ MZDNOSiP, Teczka "Przekształcenia systemowe" 1996, karta nr 6.

Wykres 2
Spadek liczby uczniów szkól podstawowych Szczecinka w latach 1997-2004

Źródło: A Z  M ZD N O SiP Szczecinek, teczka „Przekształcenia system ow e” 1996, karta nr 6.

Stały spadek liczby uczniów powodował obniżanie się kosztów kształcenia, ale 
jednocześnie zmniejszoną subwencję oświatową. Z drugiej strony koszty stałe 
pozostawały na tym samym poziomie, co w rzeczywistości powodowało realne 
zmniejszenie się nakładów na oświatę ponoszonych przez państwo. Konieczne 
było zatem zrestrukturyzowanie wydatków oświatowych poprzez zmiany sys
temowe.5 W nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej, zaistniałej w Szczecinku 
władze miejskie wyszły z propozycją likwidacji jednej szkoły, SP 2, która posia
dała najgorsze warunki pracy - brak sali gimnastycznej, brak szatni, toalety na 
zewnątrz. Propozycja ta, zaakceptowana przez Komisję Oświaty i Kultury RM 
spotkała się w styczniu 1996 r. ze zorganizowanym i stanowczym sprzeciwem 
ľady pedagogicznej i rady rodziców SP 2, które to ciała podjęły działania mają
ce na celu utrzymanie przy życiu szkoły. W 1996 r. walka ta przyniosła sukccs 
szkole, lecz nic spowodowała polepszenia warunków pracy żadnej ze szkół. N ad

'  L. Paw clski, Bon ośw iatow y · obaw y І nadzieje. "N ow a Szkoła" 1997, nr 8, s. 6.
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chodzący niż demograficzny (Tabela 1, wykres 2), a tym samym malejąca liczba 
dzieci przychodzących do szkól podstawowych wymusiły dalsze działania władz 
miejskich. Komisja Oświaty i Kultury RM poparła propozycję Zespołu i przed
stawiła propozycję stosowania bonu oświatowego Radzie M iasta (Schemat 1).

Podstaw ow ązasadąbonu oświatowego był fakt, że pieniądz „szedłza uczniem”. 
Stworzono odpowiedni algorytm podziału subwencji w mieście, który uwzględ
niał zarówno liczbę uczniów, jak  i warunki bazowe poszczególnych szkół. A lgo
rytm ten, zatwierdzony przez Burmistrza był sztywną zasadą, od której general
nie nie było odstępstw, a konsekwencje szkoły musiały ponosić indywidualnie. 
Jedynym odstępstwem od algorytmicznego podziału subwencji była rezerwa bu
dżetowa, będąca w dyspozycji szefa miejskiej oświaty. Przeznaczona ona była 
na pokrycie skutków finansowych nieprzewidzianych zdarzeń, takich, jak: zala
nie, spalenie, urlop zdrowotny nauczyciela itp. Były to przyczyny niemożliwe do 
przewidzenia przez dyrektora, który planował i realizował budżet.

Kolejnym, bardzo ważnym krokiem organizacyjnym było utworzenie Zakła
du Budżetowego szkół (ZBSz), który w 2000 r. przyjął nazwę Miejski Zakład 
Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli (MZDNOSiP). Do zakła
du tego przeniesiono sprawy księgowe, kadrowe, bhp, doskonalenie zawodowe. 
Jednocześnie zakład przejął część księgowych ze szkół w ilości o połowę mniej
szą, niż liczba księgowych w poszczególnych placówkach. Spow odowało to 
centralizację obsługi szkól, ale jednocześnie zostawiło decyzyjność w yłącznic 
w gestii d y rek to ra  szkoły. Odciążony on został od technicznego wykonywania 
czynności księgowych, rachunkowych, mogąc wykorzystać uzyskany czas na 
pracę koncepcyjną i twórczą nad rozwojem szkoły. Z drugiej szkoły szef oświaty 
miejskiej mógł na bieżąco monitorować stopień realizacji budżetu, a wykony
wane przez niego analizy pozwalały na uniknięcie zagrożeń w realizacji budżetu 
i możliwość stawania przed komisją dyscyplinarną RIO.

Należy tu zaznaczyć, że szkoły utrzymywały się wyłącznic z subwencji oświa
towej. Była ona wykorzystywana na wydatki płacowe i rzeczowe, drobne remon
ty, doposażenie szkół. Burmistrz miasta każdego roku dokładał do budżetu szkół 
nic mniej niż 6% wartości subwencji, ale były to pieniądze na rzecz poprawy 
jakości pracy. W ciągu trzech lat wszystkie placówki przeszły proces termomo- 
dcmizacji, co zapewniło piękny wygląd na zewnątrz oraz oszczędności na me
diach. Odsetki od kredytu spłacane były z oszczędności na cieple, zaś sam kredyt 
zaciągnął Burmistrz. Opłaty za ogrzewanie zmniejszyły się prawic o 50%, a prze
cież jest to największa część tzw. „rzeczówki”. Miasto opłacało również naukę 
pływania na miejscowej krytej pływalni w ilości 2 wejścia na basen w miesiącu 
dla każdego szczecineckiego ucznia.

Inną, w ażną zasadą funkcjonowania bonu było prowadzenie działalności go
spodarczej przez szkoły. W ynegocjowano procedurę, której głównym zasadą był
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powrót każdej zarobionej przez szkołę złotówki do placówki. Pozwalało to na 
dofinansowanie zadań edukacyjnych, a jednocześnie pobudzało dyrektorów do 
sporej aktywności w tym zakresie. Bodźcem był również fakt, że za te, zarobione 
pieniądze dyrektor mógł realizować swoje wizje i marzenia. Ich wydatkowanie 
nie miało wpływu na budżet szkoły. Stąd też szczecineckie szkoły jako pierwsze 
w województwie zostały wyposażone w sprzęt komputerowy i audiowizualny na 
dobrym poziomie.

Zatrudniono w ZBSz pracownika z uprawnieniami inżyniera budowlanego 
oraz kwalifikacjami w zakresie bhp i przetargów. Przejął on rolę prowadzącego 
i przygotowującego dyrektorom szkół dokumentów związanych z całokształtem 
działalności zakładu pracy w zakresie bhp. Czuwał nad terminowością badań 
lekarskich, szkoleń, a także nad prawidłowym gospodarowaniem powierzonym 
przez miasto mieniem. Prowadził przeglądy okresowe szkół, czuwał nad remon
tami, przygotowywał kosztorysy prac modernizacyjnych, projekty budowlane 
i kosztorysy inwestorskie. Dbał o przeglądy kominów, „zerowania” instala
cji elektrycznej, sprawność sieci gazowej i wodociągowej. Prowadził całą do
kumentację zw iązaną z ubezpieczeniem i likwidacją szkód przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe. Przygotowywał dokumentację na przetargi i czuwał nad ich 
prawidłowością. Szkolił się w tym zakresie bardzo starannie, ale koszt jego 
edukacji był sześciokrotnie niższy, niż kształcenie poszczególnych dyrektorów 
w tym zakresie.

W okresie przemian ustroju szkolnego w Polsce w roku 1999, po zmianach 
programowych konieczne okazało się bardo intensywne doskonalenie i przekwa
lifikowanie nauczycieli, zaopatrzenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do 
skutecznego nauczania nowymi metodami dydaktycznymi. ZBSz w Szczecin
ku natychmiast zareagował na taką potrzebę i przekształcił się w  zakład pro
wadzący również doskonalenie nauczycieli (M ZDNOSiP).6 Jego zadaniem było 
organizowanie i prowadzenie wszelkich form doskonalenia zawodowego na
uczycieli. Ofertę przygotowywano na podstawie zapotrzebowania składanego 
przez dyrektorów szkół na określone formy doskonalenia. Pieniądze przezna
czone na doskonalenie w  ilości 1% funduszu płac były więc wydawane tylko na 
kształcenie (czesne, opłaty za kursy i warsztaty). Nauczyciele nie płacili za prze
jazdy do ośrodków naukowych, noclegi, wyżywienie. Dyrektorzy nie ponosili 
kosztów zwolnień i zastępstw za uczących się nauczycieli. Zajęcia odbywały się 
w Szczecinku, co miało również swoje znaczenie psychologiczne - nauczyciele 
nie wyjeżdżali na weekend z domu. Oszczędności z tego tytułu w 2000 r wy
niosły ponad 35 000 PLN. Pieniądze te przeznaczono na dodatkowe dofinanso

6 L. Paw clski, S zkolnictw o sam orządow e w gm inie m iejskiej Szczecinek. W: T eoretyczne І praktyczne 
aspekty nauczania integracyjnego w szkole sam orządow ej. Red. E.M . K rym ów  i L. Pawclski, W yd. Pom orskiej 
Akademii Pedagogicznej S łupsk. S łupsk-Szczccinck 2004, s. 19.



174 Nauczyciel i Szkoła 1-2 2006

wanie studiów podyplomowych dla nauczycieli pragnących nabyć dodatkowe 
kwalifikacje. Jednocześnie MZDNOSiP wydawał własny biuletyn - Szczecinecki 
Biuletyn Oświatowy (obecnie VOX EDUCANDI). Dawało to możliwość publi
kowania prac nauczycieli tak bardzo pożądanych przy awansie zawodowym.7

Nieocenioną pomoc dyrektorom szkół i nauczycielom niósł zatrudniony na 
umowę o dzieło radca prawny. Opiniował i jednocześnie sprawdzał pod wzglę
dem prawnym wszystkie dokumenty, jakie dyrektorzy szkół opracowywali 
w swoich placówkach. W szystkie umowy, regulaminy, akta prawa wewnątrzsz- 
kolnego. decyzje kadrowe, akty awansowe itp. Musiały zawierać parafę radcy 
prawnego, który brał odpowiedzialność za poprawność dokumentu od strony 
legislacyjnej. Równocześnie wszyscy nauczyciele mieli możliwość zwracania 
się o poradę w indywidualnych sprawach zawodowych. Koszty obsługi prawnej 
ponosił MZDNOSiP, ale były one zdecydowanie mniejsze od tych, jakie szkoły 
ponosiły wcześniej na porady prawne udzielane indywidualnie dla szkół.

Bardzo ważnym krokiem samorządu lokalnego było rozpoczęcie w 1997 roku 
procesu prywatyzacji przedszkoli publicznych. W ciągu 5 lat sprywatyzowano 
7 przedszkoli pozostawiając jedno samorządowe. Decyzja okazała się słuszna 
i ekonomicznie bardzo efektywna. Na dziecko w przedszkolu niepublicznym 
gmina przekazywała 75% kwoty przeznaczonej na dziecko w przedszkolu sa
morządowym. Ta różnica w<ynikała z możliwości zatrudniania pracowników 
w przedszkolach sprywatyzowanych nie na podstawie Karty Nauczyciela, a na 
podstawie Kodeksu Pracy. Jednocześnie osoby prowadzące przedszkola zobowią
zane były do prowadzenia niezbędnych remontów bieżących w celu zachowania 
stanu technicznego budynków na odpowiednim poziomie. W praktyce okazało 
się, że prowadzenie przedszkola to niezły interes dla właściciela, a same pla
cówki odzyskały blask. Jednocześnie ich oferta programowa była bardzo bogata, 
gdyż tę wymusił wolny rynek i konieczność pozyskiwania dzieci do poszczegól
nych placówek. Rodzice bardzo dokładnie analizowali walory poszczególnych 
przedszkoli i starali się wybierać te najlepsze według nich, niekoniecznie najbli
żej położone.

Niezbędnym elementem bonu oświatowego okazał się swobodny wybór szkoły 
przez ucznia. Obowiązująca dotychczas rejonizacja sprowadzała się do tego, że 
ucznia z rejonu dyrektor musiał przyjąć do szkoły. Pozostali wybierali sobie pla
cówki według własnego uznania. Okazało się, że zróżnicowanie przyjęć do szkół 
było bardzo duże i sięgało wielkości 2-3 oddziałów. Miało to duże znaczenie przy 
naliczaniu pieniędzy, a dyrektorzy szkół musieli dokładać wszelkich starań, by 
ich placówka przyciągała uczniów do siebie. Zaczęto dbać o image szkół.8 Pomo-

7 M. Kazimicrowicz, Awans zawodowy nauczyciela - oczekiwane zmiany. "Nowa Szkoła" 2002, nr 5, s. 42-43.
* L. Paw clski, Image szkoły  - ranking szkół w środow isku. "N ow a Szkoła" 1998, nr 4 , s. 15-20.
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cąw  tym zakresie okazał się ranking szkół, który choć wzbudzał niezadowolenie 
jednych i radość drugich, to jednak funkcjonował. Szczególnego znaczenia nabrał 
w okresie egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, kiedy wyniki podawane 
były do publicznej wiadomości, a rodzice na ich podstawie budowali kolejność 
szkół w mieście. Ranking i jego warunki powodował, że brano pod uwagę wiele 
czynników, nie tylko same średnie z egzaminów. Zaliczono do nich:

podstaw ow e dane o placówce (ilość uczniów, nauczycieli, oddziałów, baza 
materialna, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, wykształcenie kadry na
uczycielskiej);
działalność szkoły w zakresie p racy  dydaktycznej (osiągnięcia w kon
kursach przedmiotowych, olimpiadach wiedzy, zawodach sportowych, ba
daniach wyników nauczania, zdawalność do szkół wyższego stopnia, in
nowacje, programy autorskie, eksperymenty dydaktyczne, działalność kół 
przedmiotowych i zainteresowań, publikacje o charakterze innowacyjnym, 
dydaktycznym);
działalność szkoły w zakresie p racy  wychowawczej (praca z m łodzieżą w 
Samorządzie Uczniowskim, działalność organizacji młodzieżowych - ZHP, 
SKS, LOP, UKS, PCK, organizacja imprez sportowych, turystycznych, roz
rywkowych, tworzenie i kultywowanie tradycji i obyczajów, współpraca 
z zagranicą, organizacja biwaków, obozów, kolonii); 
działalność szkoły w zakresie p racy  opiekuńczej (opieka nad dziećmi 
ubogim, z rodzin patologicznych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, 
organizacja dożywiania, wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ubo
gich (przy pomocy ośrodków pomocy społecznej, opieka lekarska, stomato
logiczna, psychologiczna, zapobieganie patologiom, organizowanie pomocy 
w nauce zagospodarowywanie czasu wolnego dzieciom pozbawionym czę
ści opieki rodzicielskiej);
działalność rad y  rodziców  (wspomaganie finansowe wydatków szkoły, ini
cjatywy w zakresie zdobywania środków - organizowanie zabaw, festynów, 
zabaw sylwestrowych, działalność wspomagająca uczniów zdolnych - sty
pendia, pomoc uczniom z rodzin ubogich - zapomogi, działalność chary
tatywna, współdziałanie ze szkołą w rozwiązywaniu problemów z zakresu 
profilaktyki i przeciwdziałaniu używkom, nałogom, poprawianie warunków 
bezpieczeństwa pobytu ucznia w szkole);
opinia nadzoru  pedagogicznego (wyniki lustracji, wizytacji, hospitacji, re
alizacja wniosków pokontrolnych, podejmowanie działań mających na cciu 
podnoszenie na wyższy poziom pracy pedagogicznej, ocena pracy dyrektora 
placówki, ankiety dla uczniów opiniujące nauczycieli, ankiety dla rodziców 
i nauczycieli o szkole i pracy dyrekcji i nauczycieli);
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opinia o rganu  prow adzącego szkolę ( działalność szkoły jako zakładu pra
cy oraz związane z tym wypełnianie obowiązków w świetle Ustawy o syste
mie oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, działalność racjonalizująca 
wydatki rzeczowe, programy oszczędnościowe, modernizacja i unowocze
śnianie bazy szkoły);
działalność szkoły w środow isku lokalnym  (organizowanie imprez dla 
szerokiej rzeszy mieszkańców - festyny, współpraca z ośrodkami kultury, 
klubami sportowymi, organizacjami społecznymi, zakładami pracy, organi
zowanie zajęć rekreacyjnych dla rodziców, itp.).

Tak skonstruowany algorytm oceny placówki dawał rodzicowi bogatą wie
dzę o szkołach. Nie klasyfikowano szkół, nie robiono tabel, ale pozostawiano 
tę czynność samym rodzicom. Oni decydowali o tym gdzie pójdzie ich dziecko, 
a tym samym, gdzie zaniesie „bon edukacyjny”, który zostanie naliczony wybra
nej szkole.

Zmieniła się też rola dyrektora w szkole. Nie był on już tylko stróżem po
prawności procesu dydaktycznego. Dołączył do swoich licznych kwalifikacji 
pedagogicznych również te menedżerskie. Wymogła to zresztą na nim ustawa
0 systemie oświaty, która zobowiązywała szefów placówek do ukończenia stu
diów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Stał się kierownikiem za
kładu pracy w rozumieniu prawa, a także menedżerem w rozumieniu szeroko 
pojętego marketingu, również tego oświatowego.9 Coraz częściej występował 
jako partner, a nie jako proszący, jak go zapamiętano z lat 80-tych. Szczegól
nie ważne okazało się ciągłe, systematyczne i permanentne samodoskonalenie 
dyrektora. Jeśli pozostawał w miejscu, natychmiast się cofał. Miało to odbicie 
w konkursach na dyrektorów szkół. Jeśli w pierwszym konkursie w 1992 r. szefa
mi zostali aktualnie sprawujący te funkcje, to po 5 latach wymianie uległa połowa 
z nich. Okazało się, że znaleźli się młodsi, lepsi, sprawniejsi, a przede wszystkim 
odważniejsi kandydaci.

Standardem powinno się stać, że dyrektor szkoły posiada biegłą znajomość 
języków  obcych, zachodnioeuropejskich. Pozwalało to i nadal pozwala na ko
rzystanie z wielu funduszy europejskich. Najbardziej popularnymi w oświacie 
są programy SOKRATESA dla nauczycieli LINGUA, uczniów - COMENIUS
1 zarządzających oświatą - ARION. W Szczecinku z programu Arion skorzystało 
już 4 dyrektorów, którzy już, dwukrotnie każdy, odbyli staże w krajach Europy 
Zachodniej obserwując i mając możność podpatrywania sposobów prowadze
nia szkoły.10 Również program Lingua spełnił swoje zadanie w zakresie dosko

9 S. Kollicki, M arketing w  edukacji. W: Polska Szkoła w Unii Europejskiej. Zeszyty N aukow e W yższej 
Szkoły Kom unikacji i Zarządzania w Poznaniu. Poznań 2004, n r 11, s. 12.

10 L. Paw clski, SO CRA TES-ARIO N - sposób na poznanie system ów  edukacyjnych Europy. "N ow a Szkoła"
1999, nr 7, s. 17.
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nalenia nauczycieli języków  obcych. Warto zaznaczyć, że Gimazjum nr 1 od 3 
lat realizuje program COMENIUS wspólnie ze szkołami we Włoszech, Austrii 
i Niemczech, oraz zakończyła program ze szkołą w Lens we Francji. Od 8 lat 
Szczecinek organizuje kolonie letnie we współpracy partnerskich miast z Noyel- 
les sous we Francji. W  tym czasie swoje letnie kanikuły spędziło we Francji 230 
uczniów szczecineckich szkół podstawowych i gimnazjów.

Coraz częściej dyrektorzy Szczecinka sięgają po granty i pieniądze unijne na 
realizację zadań sportowych, kulturalnych. Wzbogaca to ofertę edukacyjną, a nie 
obciąża budżetu.

Jakie były oczekiwania po wprowadzeniu w życie idei bonu? Po pierwsze 
pieniądze "szły" za uczniem. Po drugie to rodzice decydowali, do której szkoły 
zapisać dziecko i wybrać mu takie warunki pracy, jakie będzie sobie życzył. 
Spowodowało to naturalny upadek Szkoły Podstawowej nr 2, która była w złym 
stanie technicznym, niem ająca podstawowych warunków higieniczno-sanitarnych
i lokalowych do kształcenia uczniów. Próby administracyjnego zamknięcia 
placówki nie powiódł się. Swobodny wybór szkoły spowodował odpływ dzieci 
do szkół uważanych w środowisku za lepsze i naturalne zlikwidowanie szkoły 
bez szkody dla uczniów i nauczycieli, gdyż jedni i drudzy znaleźli sobie miejsce 
w pozostałych placówkach.

Również dyrektor szkoły musiał zmienić swój sposób rozumienia pełnienia 
funkcji kierowniczej. Poza przestrzeganiem obowiązujących w oświacie 
przepisów kształtował "image" szkoły atrakcyjnej, potrafiącej zapewnić uczniom
i ich rodzicom wiele atrakcji pedagogicznych, zabiegał o środki na poprawę 
bazy i jej unowocześnianie, jeszcze bardziej zacieśniał współpracę z rodzicami
i jeszcze bardziej "uspołeczniał" szkołę. Kilkoro dyrektorów wygrało wybory 
do rad miasta i powiatu, co było swoistym sprawdzianem ich pracy w lokalnym 
środowisku.

Bon oświatowy z pew nością przyniósł wiele pozytywów. Był elementem 
stymulującym lepszą pracę dyrektorów i rad pedagogicznych, z pewnością 
powodował większe zbliżenie rodziców i szkoły. Oddanie w ręce rodziców 
decyzji co do wyboru szkoły nakładał na nich jednocześnie pew ną dozę 
odpowiedzialności za sw oją decyzję. Rodzice byli zainteresowani, jak  pracuje 
ich szkoła, jakie ma kłopoty i potrzeby, jakie ma osiągnięcia.

Jedno jest pewne - po wprowadzeniu bonu oświatowego nie przybyło 
pieniędzy. Były one natomiast bardziej racjonalnie dzielone i jeszcze bardziej 
rozsądnie wykorzystane.
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Sum m ary

The roform  o f  éducation in Poland enables to m ould a school in accardancc with concrctc com m une. In 
Szczecinek, as one οΓ the first city in Poland w as built ow n school system  basis o f  idea éducation vouchcr. This 
system  is characterized  by school service centralization and also handing over m ore au thorities and responsib i
lity to institution director. F unctioning this form o f  com m une organization show ed that you can spend m oney 
for education effectively.

At present a lot o f  com m une in Poland arc  trying to introduce the sam e system . Experiences from  Szcze
cinek can be as m odel for another com m unes. I f  they absorb this system  suitable they w ill m anage education 
efficiently.


