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1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie
Zmiany ustrojowe w Polsce, które dokonały się po 1989 r., wpłynęły istotnie na
przeobrażenia systemów świadczenia usług społecznych, w tym edukacyjnych.
Przemiany polityczno-ekonomiczne pociągnęły za sobą faktyczną delegację zadań
publicznych na poziom lokalny lub regionalny. Wobec demokratycznych instytucji państwowych oraz władz samorządowych oczekuje się już nie tylko samego
faktu świadczenia usług publicznych, ale przede wszystkim zagwarantowania ich
wysokiej jakości i powszechnej dostępności dla obywateli. Dobry dostęp do usług
uznawany jest za jeden z nieodzownych komponentów stanowiących o wysokim
poziomie życia społeczeństwa (Czapiński, Panek 2013).
Proces decentralizacji edukacji w Polsce rozpoczął się w 1990 r. przekazaniem
przedszkoli gminom. Efektem decentralizacji w oświacie jest wysoka i ciągle
zwiększająca się autonomia samorządów lokalnych. Samorządy różnych szczebli mogą tworzyć polityki oświatowe lub określać realizację programów oświatowych w lokalnych dokumentach strategicznych, choć nie są do tego prawnie
zobligowane. Uznaje się, że realizacja zadań oświatowych jest obecnie jednym
z najważniejszych wyzwań dla samorządów, a samorządowy rozwój oświaty powinien stymulować rozwój samorządności, szerzej zaś – rozwój lokalny (Przy
szczypkowski 2010) oraz aktywizować społeczność lokalną i sprzyjać budowaniu
więzi (Noworól 2012).
Zjawisku decentralizacji systemu edukacji towarzyszy proces jego komercjalizacji (prywatyzacji), polegający na umożliwieniu działania na rynku edukacyjnym
szkołom niesamorządowym, prowadzonym m.in. przez stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe, osoby fizyczne czy prawne. W krótkim czasie stały się one,
szczególnie w dużych miastach, nie tylko alternatywą, ale i konkurencją dla szkół
samorządowych.
W 1999 r. dokonano istotnych zmian w polskim systemie oświaty polegających na wdrożeniu trzystopniowego systemu kształcenia. Zlikwidowano wówczas ośmioletnie szkoły podstawowe i wprowadzono sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Każdy etap edukacyjny zakończony jest egzaminem
sprawdzającym wiedzę i umiejętności nabyte przez uczniów na danym poziomie
kształcenia. Według Godlewskiej (2008) sprawdzian kompetencyjny, który miał
być wskazówką dla rodziców dziecka, stał się granicą podziału uczniów. Wyniki egzaminów zewnętrznych przyczyniły się do selekcji uczniów, będącej skutkiem konkurencji pomiędzy szkołami o pozyskanie jak najzdolniejszego ucznia.
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Zwiększająca się liczba podmiotów działających na rynku edukacyjnym wzmaga
zjawisko konkurencji między szkołami, a w dobie rosnącej mobilności społecznej
pojęcie „szkoły obwodowej” wydaje się zdezaktualizowane.
Jednym z największych aktualnie wyzwań dla polskiej oświaty są zmiany
demograficzne, polegające na relokacji ludności (zwłaszcza w relacji: miasto–
–strefa podmiejska) oraz zmianach w strukturze wieku, spowodowanych niżem
demograficznym po 1990 r. (Sytuacja... 2013). Generalnie obserwowany jest
spadek liczby dzieci i młodzieży kształcącej się w szkołach, co wymusza zmiany
organizacyjne w sieciach szkolnych na poziomie lokalnym. Problem depopulacji
i starzenia się społeczeństwa w Polsce dotyka szczególnie miast centralnych aglomeracji miejskich, dlatego nieodzowne staje się podejmowanie działań mających
na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury społecznej, w tym oświatowej, do
realnej liczby użytkowników.
W niniejszej pracy przeobrażenia lokalnego systemu oświaty w aglomeracji
poznańskiej objaśniane są na tle zjawiska suburbanizacji, intensywnie zachodzącego na tym obszarze od co najmniej 15 lat. Według Lorensa (2005), a także
Lisowskiego i Grochowskiego (2008), suburbanizacja w Polsce przejawia się
w trzech zasadniczych aspektach przestrzennych, którymi są:
–– spadek zainwestowania i depopulacja wewnątrz granic administracyjnych
miasta centralnego (szczególnie jego śródmieścia i starszych dzielnic),
–– silny wzrost liczby mieszkańców i inwestycji poza granicami miasta centralnego, przede wszystkim w obrębie tzw. strefy podmiejskiej bliższej, cechującej
się względną ciągłością przestrzenną zainwestowania,
–– silne związki strefy podmiejskiej dalszej z miastem centralnym (dojazdy do
pracy, szkół i innych usług), z przewagą ekstensywnych form użytkowania
ziemi, krajobrazowo przypominającej jeszcze tereny wiejskie.
Wszystkie wyżej wymienione 3 strefy (centralna, podmiejska bliższa i podmiejska dalsza) wykrystalizowały się także na obszarze aglomeracji poznańskiej,
tworząc zwarty zespół jednostek osadniczych, powstały w wyniku procesów koncentracji zabudowy i funkcji w mieście oraz jego strefie przygranicznej (Kaczmarek, 2008). Strefy aglomeracji poznańskiej mają swoiste cechy społeczno-demograficzne, gospodarcze i przestrzenne, które różnicują je między sobą, również
w kontekście funkcjonowania oświaty.
Dotychczasowe badania, w których uczestniczyła też autorka niniejszej pracy,
prowadzone w Centrum Badań Metropolitalnych (CBM) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka, wskazują na istnienie znacznych kontrastów w organizacji terytorialnej
i sposobach zarządzania oświatą w poszczególnych gminach aglomeracji poznańskiej. Badania CBM (m.in. Studium... 2012) wykazały ponadto istotne różnice
w uwarunkowaniach demograficznych i społeczno-gospodarczych funkcjonowania usług społecznych, w tym edukacyjnych, w aglomeracji poznańskiej. Należy podkreślić, że część analiz przedstawionych w niniejszej publikacji wykonana
została na potrzeby ekspertyzy naukowej pt. „Dostępność i ranga placówek edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej”, opracowanej na zlecenie Stowarzyszenia
Metropolia Poznań w 2014 r.
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Aktualne wyzwania związane z funkcjonowaniem systemu edukacji dzieci
i młodzieży w Polsce oraz zaobserwowane procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze o silnym zróżnicowaniu przestrzennym w aglomeracji poznańskiej stały
się przesłanką do podjęcia pogłębionych badań nad siecią szkół na tym obszarze,
w szczególności w odniesieniu do ich dostępności, warunków nauczania i wyników edukacyjnych. Rozpoznanie czynników, które mają wpływ na wyniki egzaminacyjne uczniów, stało się jednym z głównych celów przyświecających niniejszej
pracy. Ich zidentyfikowanie może być cenną wiedzą, wykorzystywaną w procesie
formułowania lokalnych i ponadlokalnych polityk oświatowych w aglomeracjach
miejskich.

1.2. Cel i zakres pracy
Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja struktury przestrzennej oraz
wybranych elementów funkcjonowania sieci szkół w aglomeracji poznańskiej na
trzech szczeblach edukacji: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Realizacja celu głównego pracy była możliwa dzięki sformułowaniu jedenastu celów szczegółowych, którymi są:
–– charakterystyka otoczenia instytucjonalnego szkoły,
–– charakterystyka struktury przestrzennej szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej oraz jej zmian w latach 2002–2014,
–– charakterystyka otoczenia szkół w odniesieniu do wybranych zjawisk demograficznych, społecznych oraz zagospodarowania przestrzennego,
–– określenie dostępności przestrzennej szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej,
–– przedstawienie zjawiska mobilności uczniów między obwodami szkolnymi
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych aglomeracji poznańskiej,
–– określenie zasięgu oddziaływania szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania,
–– charakterystyka wybranych elementów funkcjonowania szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej, w tym m.in.
warunków nauczania,
–– przedstawienie zróżnicowania przestrzennego wyników edukacyjnych osiąganych przez uczniów aglomeracji poznańskiej na badanych szczeblach edukacji,
–– identyfikacja czynników mających wpływ na wyniki edukacyjne uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
–– określenie głównych motywacji rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących wyboru szkoły,
–– przedstawienie subiektywnych ocen rodziców i uczniów dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej.
Praca realizuje również cel metodologiczny, którym jest zastosowanie metod
analizy przestrzennej i metod matematyczno-statystycznych do charakterystyki
sieci szkolnej na obszarze zurbanizowanym. Celem teoretycznym pracy jest skon-
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struowanie modelu zależności wyników edukacyjnych od warunków nauczania
i cech otoczenia szkół w aglomeracji poznańskiej w okresie suburbanizacji. W ramach pracy określono także cel aplikacyjny, którym jest sformułowanie rekomendacji dla organów prowadzących szkoły, mających posłużyć do usprawnienia
zarządzania oświatą w aglomeracji poznańskiej.
Teren badań stanowi aglomeracja poznańska, zamieszkana w 2013 r. przez
900 423 mieszkańców. Przyjęto obszar aglomeracji określony w „Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej” (2012) oraz delimitowany w innych publikacjach na ten temat (Kaczmarek 2008, Parysek 2010).
Aglomerację poznańską tworzą następujące jednostki terytorialne: ośrodek centralny aglomeracji – miasto na prawach powiatu – Poznań oraz siedemnaście gmin
powiatu poznańskiego, w tym dwie gminy miejskie: Luboń i Puszczykowo, osiem
gmin miejsko-wiejskich: Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn,
Kórnik, Mosina, Stęszew, Buk oraz siedem gmin wiejskich: Suchy Las, Czerwonak, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo (ryc. 1).

Ryc. 1. Obszar badań – jednostki administracyjne tworzące aglomerację poznańską
Źródło: opracowanie własne.
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Badania realizowano na sześciu poziomach analizy przestrzennej, którymi są:
–– obszar aglomeracji poznańskiej w granicach obejmujących miasto Poznań
i powiat poznański,
–– strefy aglomeracji według poziomu zurbanizowania,
–– gminy aglomeracji poznańskiej,
–– obwody szkolne (określone dla szkół podstawowych i gimnazjalnych),
–– obręby geodezyjne,
–– szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (samorządowe i nie
samorządowe).
Opisywane w pracy procesy i zjawiska demograficzne i społeczno-gospodarcze oraz te dotyczące wybranych cech funkcjonowania szkół silnie różnicują się
w poszczególnych obszarach aglomeracji w zależności od odległości od centrum
miasta Poznania, co stało się przyczyną wydzielenia stref aglomeracji według poziomu zurbanizowania. Wyodrębniono je na podstawie badań Kaczmarka i Mikuły (2012) opublikowanych w „Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
aglomeracji poznańskiej”, odnoszących się do przyrostu zasobów mieszkaniowych w aglomeracji poznańskiej, oraz badań Mizgajskiego i in. (2014) na temat
przestrzennego zróżnicowania determinant jakości życia w gminach aglomeracji poznańskiej. Choć generalnie układ stref aglomeracji poznańskiej według
poziomu zurbanizowania ma charakter koncentryczny, co potwierdzają badania
przyrostu zasobów mieszkaniowych w aglomeracji w latach 1997–2010 (Kaczmarek, Mikuła 2012), gminy wchodzące w skład tych stref silnie różnicują się pod
względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego1 (Mizgajski i in. 2014).
Tabela 1. Strefy aglomeracji poznańskiej według wybranych cech demograficznych i zagospodarowania przestrzennego
Cecha
Liczba ludności (2014)

Strefa A

Strefy aglomeracji
Strefa B
Strefa C

277447

425257

169344

Zmiany liczby ludności w % (2005–2014)

–9,2

+15,7

+17

Gęstość zaludnienia w os./km2 (2014)

4908

1 321

175

Liczba ludności w wieku 0–18 lat (2014)

37608

43904

86856

Udział ludności w wieku 0–18 lat w % (2014)

15,8

20,4

22

Zmiany liczby ludności w wieku 0–18 lat w %,
(2005–2014)

+0,6

+12,1

+7,6

Udział powierzchni zabudowy mieszkaniowej
ogółem w % (2014)

27

15,9

4,8

Udział zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w % (2014)

37

84,95

92,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów miast i gmin aglomeracji poznańskiej
i BDOT.
1

Gminy położone na zachód od miasta Poznania cechuje wyższy wskaźnik syntetyczny warunków
jakości życia (wskaźnik ten obliczono jako średnią z dziewięciu parametrów o charakterze społecznym, gospodarczym i środowiskowym).
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W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy wyodrębniono następujące
strefy (tab. 1, ryc. 2):
–– strefę A (wewnętrzną) – obejmującą śródmieście miasta Poznania – obszar
o średnicy 10 km,
–– strefę B (podmiejską bliższą) – składającą się z gmin lub ich części położonych
radialnie 5–15 km od centrum miasta Poznania,
–– strefę C (podmiejską dalszą) – tworzoną przez gminy lub ich części położone
powyżej 15 km od centrum miasta Poznania.
Strefę wewnętrzną aglomeracji (A) cechuje m.in. wysoka gęstość zaludnienia
oraz starzenie się populacji. Strefę zewnętrzną bliższą (B) wyróżniają największe
kontrasty w stosunku do pozostałych dwóch stref. Są nimi m.in. dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz wzrastająca gęstość zaludnienia (tab. 1).

Ryc. 2. Obszar badań – aglomeracja poznańska w podziale strefowym
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 3. Podział aglomeracji poznańskiej na obwody szkolne w roku szkolnym 2014/2015.
A – szkoły podstawowe, B – gimnazja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ZGiKM Geopoz i gmin aglomeracji poznańskiej.

Wstęp
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Charakterystyk demograficznych (dotyczących m.in. liczby ludności, gęstości zaludnienia) i społeczno-gospodarczych (odnoszących się m.in. do przestępczości, gęstości zabudowy mieszkaniowej) dokonano w jednostkach mniejszych niż obszar gminy – obrębach ewidencyjnych (324 jednostki przestrzenne
o powierzchni od 0,06 do 75 km2), których granice zasadniczo pokrywają się
z granicami administracyjnymi miejscowości, sołectw lub dzielnic miast. Tak
szczegółowe przedstawienie badanych zjawisk pozwoliło na zaobserwowanie ich
zróżnicowania w skali „mikro”. Z uwagi na przeważający obwodowy charakter
szkół podstawowych i gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej, dane zebrane
dla obrębów ewidencyjnych agregowano także do poziomu wyższego – obwodu
szkolnego (ryc. 3).
Podstawową jednostką przestrzenną badań w niniejszej pracy jest placówka
szkolna (177 szkół podstawowych, 117 gimnazjów, 52 licea ogólnokształcące i 26
techników). Zasadniczo (z wyjątkiem danych dostępnych dla NTS 5 za pośrednictwem GUS) opracowanie danych dotyczących warunków nauczania i wyników edukacyjnych przebiegało od poziomu najniższego (szkoła) do najwyższego
(aglomeracja/strefa aglomeracji). W rozdziale 7 zróżnicowanie przestrzenne warunków nauczania przedstawiono w układzie gminnym i własnościowym (szkoły
samorządowe i niesamorządowe). Badanie korelacji wybranych cech z wynikami
edukacyjnymi przeprowadzono dla szkół obwodowych (143 szkoły podstawowe
i 83 gimnazja) oraz ponadgimnazjalnych miasta Poznania (tab. 2).
Zasadniczy trzon pracy stanowią badania na temat zróżnicowania warunków
nauczania i wyników edukacyjnych, które pozyskane zostały według stanu na
dzień 30 września 2014 r. W przypadku nielicznych zagadnień odnoszących się
np. do bazy lokalowej szkół konieczne było korzystanie z danych z 2012 r. z uwagi
na brak bardziej aktualnych informacji tego typu. Uwzględniając zasób dostępnych danych w pracy wykonano szereg analiz o charakterze dynamicznym, dotyczących m.in.:
–– charakterystyki szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w latach 2002–
2014 (we wrześniu 2002 r. nastąpił pełen rozdział cyklów kształcenia: sześcioletniego kształcenia w szkole podstawowej i trzyletniego kształcenia w szkole
gimnazjalnej, będący konsekwencją reformy systemu oświatowego z 1999 r.),
a ponadgimnazjalnego w latach 2004–2014,
Tabela 2. Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych (obwodowych) i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej według stref urbanizacji w roku szkolnym 2014/2015
Szkoły według poziomu kształcenia
Podstawowe
Gimnazjalne
Licea ogólnokształcące
Technika
Ogółem
Źródło: opracowanie własne.

Strefa A
46
27
34
20
127

Strefy aglomeracji
Strefa B
Strefa C
46
51
26
30
8
10
2
4
82
95
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–– zmian liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w poszczególnych
szkołach w latach 2010–2014,
–– charakterystyki zmian sieci szkolnej w latach 2006–2014.
Mapy rozmieszczenia szkół i ich dostępności przestrzennej wykonane zostały
w oparciu o dane adresowe szkół za rok szkolny 2013/2014. Analizy demograficzne (rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, ludność według struktur
wieku) w układzie obrębów ewidencyjnych przeprowadzono dla roku 2014, natomiast dynamika zmian ludności obliczona została dla lat 2000–2011. Dane na
temat liczby przestępstw zgłoszonych i rozmieszczenia zabudowy mieszkaniowej
pozyskane zostały na rok 2014. Istotną część pracy stanowią badania ankietowe w szkołach, które prowadzone były drogą pośrednią i bezpośrednią w latach
2014–2015.
Praca składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale 1 dokonano przeglądu
literatury, określono zakres przedmiotowy, czasowy i przestrzenny pracy, sformułowano cele główne i szczegółowe, dokonano wyboru źródeł i metod badań.
W rozdziale 2 scharakteryzowano podstawy teoretyczne pracy w dziedzinach
związanych z zarządzaniem usługami publicznymi, rozwojem urbanistycznym
miast, dostępnością przestrzenną szkół oraz zjawiskiem konkurencyjności pomiędzy szkołami. W rozdziale 3 z kolei przeanalizowano najważniejsze uwarunkowania instytucjonalno-prawne odnoszące się do funkcjonowania oświaty
w Polsce w skali krajowej i lokalnej.
W rozdziale 4 scharakteryzowano zmiany organizacyjne, które zaszły w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w aglomeracji poznańskiej w latach 2002–2014 pod względem liczby placówek i ich uczniów, lokalizacji i dostępności przestrzennej oraz organów prowadzących. W rozdziale 5
przedstawiono lokalizację szkół na tle zjawisk demograficznych, gospodarczych
i społecznych. W rozdziale 6 zidentyfikowano zjawisko mobilności między obwodami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedstawiono zasięg oddziaływania szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania.
W rozdziale 7 scharakteryzowano przestrzenne zróżnicowanie warunków
nauczania m.in. w odniesieniu do: wielkości szkoły, cech kadry dydaktycznej,
warunków lokalowych szkoły. W rozdziale 8 przedstawiono wyniki edukacyjne
szkół, a w rozdziale 10 wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) i gimnazjalnych (klasy I–III)
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy maturalne). W rozdziale 9 określono czynniki wpływające na wyniki edukacyjne uczniów, a w rozdziale 11 zamieszczono rekomendacje dla samorządów w zakresie zarządzania aglomeracyjnego oświatą.

1.3. Hipotezy i pytania badawcze
Formułowanie hipotez służy badaczowi do odpowiedniego, rzeczowego ukierunkowania procesu badawczego i przedmiotu badań oraz ma na celu ich sprawdzenie. Hipotezy zatem powinny być precyzyjne oraz opierać się na przyjętych
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uprzednio założeniach, takich jak cel główny i cele szczegółowe sformułowane
w niniejszej pracy. Na podstawie dotychczasowej wiedzy o faktach, procesach
i zjawiskach istotnych w zakresie funkcjonowania szkół w Polsce dla obszaru badań – aglomeracji poznańskiej – sformułowano pięć hipotez badawczych:
1. W wyniku procesu suburbanizacji, charakteryzującego się rozpraszaniem zabudowy mieszkaniowej i redystrybucją ludności na tereny podmiejskie, pogorszyła się dostępność przestrzenna szkół dla dzieci i młodzieży.
2. Przemiany organizacyjno-własnościowe sieci szkolnej, a w ślad za nimi liberalizacja rynku edukacyjnego i konkurencyjność między szkołami, prowadzą
do dywersyfikacji warunków nauczania i efektów edukacyjnych mierzonych
wynikami egzaminów końcowych.
3. Istnieje związek statystyczny pomiędzy cechami otoczenia szkoły, kształtowanymi przez proces urbanizacji, określanymi jako czynniki zewnętrzne, a osiąganymi przez uczniów wynikami edukacyjnymi.
4. Istnieje związek statystyczny pomiędzy materialnymi i niematerialnymi warunkami nauczania w szkołach, określanymi jako czynniki wewnętrzne, a osiąganymi przez uczniów wynikami edukacyjnymi.
5. Wyniki edukacyjne kształtują społeczny wizerunek szkoły i stanowią główną
motywację jej wyboru przez rodziców i uczniów.
W ramach realizacji wyznaczonych celów pracy postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jakie zmiany przestrzenne i organizacyjne w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zaszły na obszarze aglomeracji poznańskiej
w ostatnich 12 latach?
2. Czy w wyniku procesu suburbanizacji zmieniła się dostępność szkół w gminach aglomeracji poznańskiej?
3. W jakim otoczeniu demograficznym, społeczno-gospodarczym i urbanistycznym funkcjonują szkoły?
4. Jakie są zasięgi oddziaływania szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Poznania?
5. Czy szkoły aglomeracji poznańskiej różnią się między sobą, biorąc pod uwagę
warunki nauczania?
6. Czy szkoły aglomeracji poznańskiej różnią się między sobą, biorąc pod uwagę
wyniki edukacyjne?
7. Jakie istotne różnice w warunkach nauczania i wynikach edukacyjnych widoczne są pomiędzy szkołami samorządowymi a niesamorządowymi?
8. Jakie czynniki wpływają na wyniki edukacyjne uczniów?
9. Jakie są główne motywacje wyboru szkoły przez rodziców i uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej?
10.Jak rodzice i uczniowie oceniają szkoły pod względem warunków nauczania?
W toku postępowania badawczego poczynione zostały próby odpowiedzi na
powyższe pytania, co było w dużym stopniu uzależnione od pozyskanego materiału źródłowego oraz przyjętych w pracy metod badawczych.

Źródła i metody badań
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1.4. Źródła i metody badań
W niniejszej pracy wykorzystano zarówno pierwotne, jak i wtórne źródła informacji, w ostatnim przypadku o charakterze materiałów publikowanych i niepublikowanych. Do źródeł wtórnych zaliczyć należy przede wszystkim dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w rejestrze Banku Danych Lokalnych
(BDL). Dotyczyły one m.in. liczby ludności, gęstości zaludnienia, liczby placówek szkolnych i uczniów. Istotnym źródłem danych były również spisy placówek
oświatowych publikowane corocznie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, zawierające m.in. nazwę i typ szkoły, jej dokładną lokalizację i nazwę organu prowadzącego. Informacje na temat wyników edukacyjnych szkół pozyskano z raportów
publikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu i Centralną
Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
Do danych wtórnych niepublikowanych należy zaliczyć szereg materiałów
przekazanych przez organy administracji, m.in. Komendę Wojewódzką Policji
w Poznaniu (dane dotyczące lokalizacji przestępstw zgłoszonych na terenie aglomeracji poznańskiej), Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania (dane na temat
mobilności między obwodami szkolnymi z systemu „Nabór”2), Zarząd Geodezji
i Katastru Miejskiego „Geopoz” w Poznaniu (plik wektorowy z podziałem miasta Poznania na obwody szkolne). Ponadto liczne materiały wtórne pozyskane
zostały z urzędów miast i gmin aglomeracji poznańskiej (m.in. informacje na
temat zasięgu obwodów szkolnych), a także bezpośrednio ze szkół aglomeracji
poznańskiej. Wykonanie analiz przestrzennych w zakresie gęstości zabudowy
mieszkaniowej możliwe było dzięki wykorzystaniu danych pochodzących z Bazy
Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), Bazy Danych Ogólnogeograficznych
(BDO) oraz Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) Szczegółowy wykaz źródeł
wykorzystanych w pracy, z podziałem na materiały pierwotne i wtórne, przedstawiono w tabeli 3.
Najważniejsze z punktu widzenia realizacji głównego celu pracy było pozyskanie danych wtórnych niepublikowanych, dotyczących zróżnicowanych aspektów
funkcjonowania placówek szkolnych. Dane te zostały udostępnione z Systemu
Informacji Oświatowej (SIO) przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu (program
SIO wersja 3.17) według stanu na dzień 30 września 2014 r. Szczegółowy wykaz
danych pozyskanych z Systemu Informacji Oświatowej przedstawiono w tabeli 4.
Ważnymi źródłami danych demograficznych oraz dotyczących zabudowy
mieszkaniowej i transportu wykorzystanych w pracy były opracowania Centrum
Badań Metropolitalnych UAM: „Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
aglomeracji poznańskiej” (2012), „Koncepcja rozwoju przestrzennego metropolii Poznań” (2015) oraz publikacje wydane w ramach Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej.
Dane na temat przestępstw zgłoszonych na obszarze aglomeracji poznańskiej
zostały udostępnione przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Do ana2

„Nabór” – systemowa obsługa rekrutacji oświatowej jest elektronicznym systemem, za pomocą
którego można m.in. wypełnić wniosek zgłoszeniowy do szkoły, a także zapoznać się z ofertą szkół.
System uruchomiony został w 2003 r. przez Poznańskie Centrum Superkomuterowo-Sieciowe.
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Tabela 3. Materiały pierwotne i wtórne wykorzystane w pracy
Problem badawczy
Zmiany organizacyjne
i przestrzenne sieci szkolnej. Lokalizacja i dostępność przestrzenna szkół.

Lokalizacja szkół na tle
struktury przestrzenno-funkcjonalnej

Źródło informacji
Wtórne źródła informacji

Rodzaj informacji

Bank Danych Lokalnych
GUS

Liczba szkół według typów

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Liczba uczniów w szkołach, dynamika zmian liczby uczniów
w szkołach

Bank Danych Lokalnych
GUS, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

Szkoły według organu prowadzącego

Urzędy Miast i Gmin
aglomeracji poznańskiej,
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szkoły zlikwidowane i nowopowstałe

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Baza adresowa szkół

Bank Danych Lokalnych
GUS, urzędy miast i gmin
aglomeracji poznańskiej

Liczba ludności, gęstość
zaludnienia, dynamika zmian
zaludnienia, struktura ludności według edukacyjnych grup
wieku, migracje

Baza Danych Obiektów
Topograficznych, Bank
Danych Lokalnych GUS

Zabudowa mieszkaniowa

Centrum Badań Metropoli- Sieć transportu publicznego
talnych UAM
Komenda Wojewódzka
Policji w Poznaniu
Przepływy uczniów między obwodami szkolnymi.
Dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych

Warunki nauczania

Przestępczość

Kuratorium Oświaty
Liczba uczniów spoza obwow Poznaniu, urzędy miast du uczęszczających do szkoły
i gmin aglomeracji poznań- obwodowej
skiej, ZGiKM Geopoz
Szkoły ponadgimnazjalne (63 na terenie miasta
Poznania)

Miejscowości zamieszkania
uczniów spoza Poznania

System Informacji Oświatowej

Wielkość szkoły i średnia
liczba uczniów w klasie, cechy
kadry dydaktycznej, warunki
lokalowe szkoły, wyposażenie
szkoły w środki dydaktyczne,
sytuacja socjalna uczniów,
bezpieczeństwo w szkole, warunki finansowe szkoły, oferta
dydaktyczna
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Problem badawczy

Źródło informacji
Wtórne źródła informacji

Rodzaj informacji

Wyniki edukacyjne

Centralna Komisja Egzami- Wyniki ze sprawdzianu szóstonacyjna, Okręgowa Komisja klasisty, egzaminu gimnazjalEgzaminacyjna
nego, egzaminu maturalnego
Pierwotne źródła informacji

Opinie rodziców i maturzystów na temat szkoły

Kwestionariusz ankietowy
(n=1360)

Czynniki wpływające na
wybór szkoły, ocena pracy
dydaktycznej i wychowawczej
szkoły, warunków lokalowych
i wyposażenia szkoły, poczucie
bezpieczeństwa w szkole

Źródło: opracowanie własne.

liz wskaźnika przestępczości wybrano przestępstwa popełnione przeciwko: życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece,
czci i nietykalności cielesnej, mieniu oraz przestępstwa narkotykowe: posiadanie
i produkcja narkotyków. Analiza materiału badawczego polegała na wyodrębnieniu z bazy danych przestępstw, które zgłoszone zostały w konkretnej lokalizacji
(ulica i numer budynku). W wyniku geokodowania punktów adresowych przypisano lokalizację 7545 przestępstw zgłoszonych na obszarze całej aglomeracji
poznańskiej.
Tabela 4. Zagadnienia badawcze i rodzaj danych z Systemu Informacji Oświatowej

Dane o szkole lub placówce oświatowej

Klasa
danych
w SIO

Oznaczenie szczegółowe według SIO

Data wprowadzenia danych

Tabela BM1. Nieruchomości gruntowe

30.09.2012

Tabela BM2. Urządzenia rekreacyjno-sportowe (bieżnie
okólne, bieżnie proste, boiska do baseballa/softballa, boiska
do hokeja na trawie, boiska do koszykówki, boiska do piłki
nożnej, boiska do piłki ręcznej, boiska do rugby, boiska do
siatkówki, boiska do siatkówki plażowej, boiska uniwersalne/
wielozadaniowe, korty tenisowe, rzutnie, skocznie, strzelnice,
ścianki wspinaczkowe, tory przeszkód, urządzenia do sportów
wrotkarskich, inne urządzenia sportowe)

30.09.2012

Tabela BM3. Pomieszczenia (świetlice)

30.09.2012

Tabela BM4. Biblioteka

30.09.2012

Tabela BM6. Gabinety (gabinet lekarski, gabinet logopedy,
gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej, gabinet psychologa, gabinet stomatologiczny)

30.09.2012

Tabela BM7. Kuchnie i stołówki

30.09.2012

Tabela BM9. Wyposażenie

30.09.2012

Tabela KO1. Koszty prowadzenia szkoły

30.09.2014
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Tabela DOW1. Uczniowie/wychowankowie według odległości
od miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożeni

30.09.2014

Tabela U1. Zbiorcze informacje o liczbie uczniów w bieżącym
roku szkolnym w podziale na klasy

30.09.2014

Tabela U3.1. Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według
klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności

30.09.2014

Tabela U4a. Uczniowie według roku urodzenia, płci i miejsca
zamieszkania

30.09.2014

Tabela ZD1. Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych
i innych

30.09.2014

Tabela ZD2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (artystyczne, informatyczne, przedmiotowe, sportowe, techniczne, turystyczno-krajoznawcze, inne)

30.09.2014

Tabela DO4. Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę/placówkę

30.09.2014

Tabela DO7. Formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy

30.09.2014

Tabela JO1. Nauczanie języka obcego jako obowiązkowego lub
dodatkowego (języki nauczane w szkole jako obowiązkowe lub
dodatkowe: angielski, chiński, francuski, hiszpański, łacina,
niemiecki, rosyjski, włoski)
Tabela N1: nauczyciele według PESEL, stopnia awansu zawodowego, wykształcenia

30.09.2014

30.09.2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139, poz. 814).

Istotną część pracy stanowią wyniki badań zasięgu oddziaływania szkół ponad
gimnazjalnych miasta Poznania. Wykonanie badania bazowało na danych niepublikowanych, pozyskanych bezpośrednio ze szkół samorządowych i niesamorządowych dla młodzieży. Badanie przeprowadzono drogą bezpośrednią, poprzez
skierowanie do dyrekcji szkół ankiet dotyczących miejsc zamieszkania uczniów
szkoły spoza Poznania. Ostatecznie pozyskano dane z 60 szkół ponadgimnazjalnych samorządowych oraz 3 niesamorządowych (3 licea3). W badaniu zebrano
dane na temat miejsc zamieszkania 19 592 uczniów samorządowych szkół ponad
gimnazjalnych dla młodzieży, co stanowiło 98,4% wszystkich uczniów szkół tego
3

W badaniu udział wzięły 3 szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez instytucje niesamorządowe (Publiczne Salezjańskie LO w Poznaniu im. Bł. Piątki Poznańskiej z liczbą 60 uczniów, LO
Akademickie Da Vinci przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z liczbą 29
uczniów i LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z liczbą 174 uczniów). Uzyskanie większej próby
wśród uczniów kształcących się w szkołach niesamorządowych okazało się niemożliwe z uwagi na
niski zwrot ankiet z tych szkół, co argumentowano przede wszystkim zbyt dużą czasochłonnością
sporządzenia takiego zestawienia.
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typu w Poznaniu oraz 263 uczniów niesamorządowych szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w trybie dziennym, co stanowiło 12,9% uczniów (a więc ogółem 19 855 uczniów).
Badanie opinii rodziców na temat szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz badanie opinii maturzystów przeprowadzono od kwietnia 2014 r. do 15 października 2015 r. drogą tradycyjną oraz elektroniczną (ankieta on-line). Zebrano łącznie
600 ankiet wypełnionych przez rodziców uczniów szkół podstawowych, 460 ankiet wypełnionych przez rodziców uczniów szkół gimnazjalnych oraz 300 ankiet
wypełnionych przez maturzystów (tab. 5).
W pracy zastosowano różnorodne metody badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, oparte na danych ilościowych i jakościowych. Główną grupą
metod są metody matematyczno-statystyczne. Charakterystyka danych ilościowych przedstawiona została za pomocą wskaźników takich, jak: wskaźniki dynamiki (np. dynamika zmian ludności w latach 2000–2011), struktury (np. udział
nauczycieli według awansu zawodowego w grupie nauczycieli ogółem), natężenia
(np. liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych na 100 uczniów).
W oszacowaniu dostępności istniejącej bazy szkolnej w układzie gminnym zastosowano wskaźnik ilorazu lokalizacji (LQ), który jest miarą stopnia koncentracji zjawiska w jednostkach przestrzennych niższego rzędu w jednostce wyższego
rzędu. Na podstawie wartości ilorazu lokalizacji wyznaczono gminy, w których
istnieje nadwyżka miejsc w szkołach nad liczbą dzieci w wieku szkolnym w gminie (iloraz lokalizacji <1), nadwyżka liczby dzieci w wieku szkolnym nad liczbą
miejsc w szkołach (iloraz lokalizacji >1), oraz gminy, w których istnieje względne
dopasowanie liczby miejsc w szkołach do aktualnej sytuacji demograficznej (iloraz lokalizacji = 1).
W celu określenia zasięgu oddziaływania szkół gimnazjalnych miasta Poznania zastosowano wskaźnik koncentracji Florence’a. Na podstawie wartości tego
wskaźnika wyodrębniono wśród szkół gimnazjalnych placówki o zasięgu aglomeracyjnym, ogólnomiejskim i dzielnicowym. Współczynnik koncentracji Florence’a przyjmuje wartości 0–1 (im wartość bliżej 1, tym większa koncentracja
badanego zjawiska).
Do ważniejszych metod zastosowanych w pracy należy zaliczyć analizę korelacji, która posłużyła określeniu współzależności wyników edukacyjnych z badanymi cechami otoczenia szkół i warunkami nauczania. Miarą korelacji zastosowaną w pracy jest współczynnik korelacji Pearsona, będący ilorazem kowariancji
i iloczynu odchyleń standardowych, który należy stosować w przypadku, gdy dane
reprezentują rozkład normalny lub zbliżony do normalnego. W badaniu korelacji
między zjawiskami określono typ korelacji (korelacja ujemna, korelacja dodatnia)
oraz siłę związku (korelacja niewyraźna dla rxy ≤ 0,3, korelacja średnia, gdy 0,3 <
rxy ≤ 0,5, korelacja wyraźna, gdy rxy > 0,5).
W badaniach dotyczących wyposażenia szkoły w obiekty sportowe i gabinety
medyczne, oferty zajęć pozalekcyjnych i językowych posłużono się procedurą bonitacyjną (występowanie cechy w szkole oznaczono jako „1”, a jej brak jako „0”).
W celu wyodrębnienia czynników determinujących wyniki edukacyjne
uczniów wykorzystano analizę regresji krokowej (metodą selekcji postępującej).
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Tabela 5. Szkoły w aglomeracji poznańskiej, w których przeprowadzono badania ankietowe w latach 2014–2015
Nazwa szkoły

Lokalizacja szkoły

Szkoły podstawowe
SP nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego Poznań, ul. Boranta 2
SP nr 56 im. Charles’a de Gaulle’a
Poznań, Tarnowska 27
SP nr 77 im. 15 Pułku Ułanów PoznańPoznań, ul. Dmowskiego 50
skich
SP nr 17 im. J.I. Kraszewskiego
Poznań, os. B. Chrobrego 105
SP nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z OdPoznań, os. Rusa 56
działami Integracyjnymi
SP nr 1 im. Karola Marcinkowskiego
Murowana Goślina
Pozostałe szkoły
Poznań
Pozostałe szkoły
Powiat poznański
Szkoły podstawowe ogółem
Aglomeracja poznańska
Szkoły gimnazjalne
Gimnazjum nr 61 im. I.J. Paderewskiego Poznań, ul. Słowackiego 58/60
Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii
Poznań, al. Niepodległości 41
Rzymskiej
Gimnazjum nr 33
Poznań, ul. Wyspiańskiego 27
Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jezio- Poznań, ul. Małoszyńska 38
rańskiego
Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów Poznań, os. Jagiellońskie 128
Gimnazjum w Koziegłowach
Koziegłowy, ul. Piaskowa 15
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93
Pozostałe szkoły
Poznań
Pozostałe szkoły
Powiat poznański
Szkoły gimnazjalne ogółem
Aglomeracja poznańska
Szkoły ponadgimnazjalne
LO św. Marii Magdaleny
Poznań, ul. Garbary 24
IX LO im. Karola Libelta
Poznań, ul. Warzywna 24
V LO im. Klaudyny Potockiej
Poznań, ul. Zmartwychwstańców 10
Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne
Poznań
LO im. Mikołaja Kopernika
Puszczykowo, Kasprowicza 3
Technikum w ZS nr 1
Swarzędz, os. Mielżyńskiego 5a
Technikum w Rokietnicy
Rokietnica, ul. Szamotulska 24
LO im. gen. Jadwigi Zamoyskiej
Kórnik, ul. Poznańska 2
Technikum w ZS im. gen. Dezyderego
Owińska, ul. Obornicka 1
Chłapowskiego
Technikum w ZS im. Adama Wodziczki
Mosina, ul. Topolowa 2
Technikum w Murowanej Goślinie
Murowana Goślina, ul. Szkolna 1
Szkoły ponadgimnazjalne ogółem
Aglomeracja poznańska
Źródło: opracowanie własne.

Liczba
ankiet
68
58
61
52
79
90
82
110
600
24
55
37
80
55
81
55
46
27
460
20
10
10
110
36
27
27
26
20
11
3
300
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W wyniku analizy regresji wyodrębniono czynniki wpływające na wyniki edukacyjne uczniów dla każdej z wydzielonych stref aglomeracji (A, B, C) dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych obwodowych oraz dla liceów i techników miasta
Poznania.
Przedstawienie zróżnicowania przestrzennego badanych zjawisk było możliwe
dzięki zastosowaniu różnych metod kartograficznych, takich jak: metoda punktowa, kartogram, kartodiagram oraz metoda izolinii. W celu wykonania w pracy odpowiednich obliczeń statystycznych skorzystano z oprogramowania SPSS.
Mapy sporządzone zostały w programie ArcGIS (wersja 10.2.2) oraz Quantum
GIS. Ryciny i tabele wykonano w programie Microsoft Excel 2003, Corel Draw
X3 oraz IrfanView.

1.5. Problematyka pracy w świetle literatury
W niniejszej pracy korzystano z różnorodnej literatury, której zasadniczy trzon
stanowiła literatura z dziedziny geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki
przestrzennej oraz pedagogiki. W analizach funkcjonowania i organizacji systemu oświaty istotne okazały się również opracowania dotyczące usług publicznych, w tym zarządzania oświatą, m.in. w zakresie kontroli jakości pracy w szkole
czy osiąganych przez uczniów wyników edukacyjnych.
Istotnych informacji na temat zjawiska suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej dostarczyły publikacje Paryska (2008) i Kaczmarka (2008). W zakresie charakterystyki uwarunkowań rozwoju funkcjonalno-przestrzennego aglomeracji
poznańskiej nieodzowne były publikacje odnoszące się do rozmieszczenia zabudowy mieszkaniowej (Kaczmarek, Mikuła 2012) oraz funkcjonowania transportu
publicznego (Gadziński 2013). Przeobrażenia demograficzne i społeczne w aglomeracji poznańskiej szczegółowo badali m.in. Łodyga (2008) i Marcinowicz
(2008) oraz Kaczmarek i Walaszek (2012).
Kwestie mobilności uczniów między obwodami szkolnymi oraz związane
z tym różnicowanie się szkół pod względem wyników edukacyjnych opisywali
m.in. Dolata (2010) oraz Bajerski (2012). W Polsce badania dotyczące zasięgów
oddziaływań szkół są w ostatnich latach głównie przedmiotem ekspertyz sporządzanych na zlecenie organów samorządowych lub rządowych. Należałoby tutaj
wymienić m.in. prace badawcze Guzika (2003), Bajerskiego (2011), Śleszyńskiego i in. (2011), Bula (2013), Walaszek (2014), Walaszek i Bula (2015).
Istotna grupa publikacji wykorzystanych w pracy dotyczy lokalizacji i dostępności (przestrzennej, czasowej, komunikacyjnej) placówek edukacyjnych dla
mieszkańców. Rozmieszczeniem szkół w Polsce zajmował się jako jeden z pierwszych Ozga (1974). W ostatnich latach problematyką tą na przykładzie gmin województwa mazowieckiego zajmowali się m.in. Czapiewski i Janc (2012). Oceny
możliwości zastosowania bazy danych pochodzących z systemu informacji oświatowej do badania dostępności szkół na przykładzie obszarów wiejskich łódzkiego obszaru metropolitalnego dokonał Feltynowski (2013). Kwestie przydatności
wskaźników oświatowych jako narzędzia diagnozy lokalnych systemów oświa-
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towych poruszali też w swoich publikacjach Riley i Nutall (1994) oraz Herczyński (2012). Problematykę wyników edukacyjnych uczniów i ich przestrzennego
zróżnicowania w Polsce w ostatnich latach podejmowali m.in. Śleszyński (2003),
Herbst (2006), Dolata (2007), Koszmider (2008) i Misztal (2008).
Jednym z kluczowych zagadnień podjętych w pracy są czynniki wpływające na
wyniki edukacyjne uczniów. Funkcjonowaniem szkół w zależności od ich wielkości zajmowali się m.in. Averett i Mc Lennan (2004), a związkiem wyników edukacyjnych ze strukturą uczniów według płci – m.in. Thorne (1993), Cresswell i in.
(2002), Brown i in. (2012). Relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, szkołą
a środowiskiem lokalnym szczegółowo omówione są w publikacji pod redakcją
Nowosad i in. (2010).
Zależność wyników edukacyjnych uczniów od stażu pracy nauczycieli badali
m.in. Prucha (2004), Dymon (2007) i Błażejewski (2010). Jak zauważa Błażejewski (2010), wraz z wiekiem rozwijają się zarówno korzystne, jak i niekorzystne
cechy osobowości nauczyciela (doświadczenie i dystans, ale i monotonia oraz
zmęczenie pracą). Ponadto, jak wskazuje autor, w praktyce szkolnej pojawiają się
dość często polemiczne poglądy, że dla uczniów korzystniejsze jest powierzenie
ich wychowania nauczycielom młodym, gdyż mają oni dużo siły, energii i zapału,
są sprawniejsi fizycznie i intelektualnie.
Czynniki oddziałujące na wyniki edukacyjne uczniów zostały w skali „mikro”
(szkoła, rodzina) dość dobrze rozpoznane na gruncie nauk pedagogicznych i psychologicznych. Zajmowali się nimi m.in. Kupisiewicz (1972), Łuczak (2000),
Wojda (2001). Jak zauważa Wojda (2001), pierwszym czynnikiem wpływającym
na niepowodzenia szkolne jest: sytuacja materialna rodziny, drugim: zakłócenia
rozwoju psychofizycznego dziecka, a trzecim: praca nauczyciela. W literaturze
pedagogicznej problem trudności ucznia w nauce wyjaśniany jest także w odniesieniu do jego wieku i etapu rozwoju osobowościowego oraz cech biologicznych
i genetycznych, np. płci, inteligencji. Problemy w nauce najbardziej zauważalne
są na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego. Jak zauważa Appelt (2004), młody
gimnazjalista znajduje się w trudnym wieku, poszukuje idei i autorytetów, na
których mógłby się oprzeć, a jednocześnie deprecjonuje te autorytety i buntuje
się przeciw ustalonym dotychczas zasadom.
W pracy skorzystano również z badań dotyczących wpływu poszczególnych
czynników na wyniki edukacyjne uczniów, które prowadzone były w Szwecji
(Andersson, Subramanian 2006, Ősth i in. 2012). Badania naukowe prowadzone
przez badaczy różnych dziedzin potwierdzają, że największy wpływ na wyniki
dziecka w nauce ma status socjoekonomiczny rodziny, jednak nie bez znaczenia
pozostaje angażowanie ucznia w życie szkoły, co tworzy się poprzez tworzenie
przyjaznego klimatu w szkole (Covell 2010) czy pełne szacunku kontakty z nauczycielami (Sanders, Jordan 2003).
W zakresie polityk oświatowych samorządów przydatne były m.in. publikacje Przyszczypkowskiego (2010), Noworola (2012, 2013), Przyszczypkowskiego i Cytlak (2013). Rolą oświaty w systemie zadań publicznych samorządów
terytorialnych zajmowali się ponadto Kuźnik (2012) i Kurzyna-Chmiel (2013),
a klasyfikacją usług oświatowych jako elementu usług publicznych m.in. Wańko-

Koncepcja pracy

25

wicz (2004), Flejterski i in. (2005), Szarfenberg (2009), Kożuch, Kołodziejczak
(2010), Stiglitz (2013). Do sformułowania koncepcji pracy oraz określenia elementów systemu szkolnego posłużyła publikacja Chojnickiego (1988) na temat
terytorialnego systemu społecznego.
Podsumowując dokonany przegląd publikacji związanych z tematyką pracy,
należy stwierdzić, że w polskiej literaturze przedmiotu widoczna jest luka badawcza, jeśli chodzi o bardziej kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do funkcjonowania szkół na obszarach, na których zachodzi intensywna suburbanizacja.
Brakuje ujęć, w których łączy się dorobek nauk geograficznych i pedagogicznych.
Badania dotyczące wyników edukacyjnych i czynników, które na nie wpływają, są
najczęściej obszarem zainteresowania pedagogów i psychologów w skali „mikro”:
klasy, szkoły, rodziny, mniej natomiast w odniesieniu do rozmieszczenia i dostępności szkół oraz ich otoczenia społeczno-demograficznego i urbanizacyjnego.
Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy mogą przyczynić się zatem do rozwinięcia podejścia interdyscyplinarnego w badaniach sektora edukacji, funkcjonującego w dobie suburbanizacji, szczególnie w zakresie analizy warunków nauczania
i wyników edukacyjnych uczniów.

1.6. Koncepcja pracy
Podstawą sformułowania koncepcji niniejszej pracy było podejście systemowe,
wprowadzone po raz pierwszy w latach 30. XX w. przez von Bertalanffyego pod
nazwą ogólnej teorii systemów. Ogólna teoria systemów powstała na gruncie
nauk przyrodniczych, była rozwijana przez Langego, Millera i Bungego, którzy
określili minimalną charakterystykę aspektów systemu, który to system tworzą:
skład, otoczenie i struktura (za: Chojnicki 1988).
Na gruncie nauk geograficznych w upowszechnianiu teorii systemowej szczególną rolę odegrał Chojnicki, twórca koncepcji terytorialnego systemu społecznego. Według Chojnickiego (1988) system społeczny to taki system, którego:
–– skład zawiera zbiór jednostek ludzkich,
–– otoczenie tworzą przyrodnicze i sztuczne obiekty materialne niezbędne dla
ludzi oraz inne zbiorowości ludzi lub systemy społeczne, z którymi dany system jest powiązany,
–– struktura jest ogółem relacji wiążących i niewiążących, jakie występują wewnątrz systemu oraz między systemem a otoczeniem.
Chojnicki (1988) ilustruje definicję terytorialnego systemu społecznego przykładem, że jeśli za system taki uznać szkołę, to skład tego systemu stanowi zbiór
nauczycieli, uczniów i pracowników pomocniczych, jego otoczenie to budynki
i urządzenia (otoczenie techniczne), środowisko naturalne, rodzice i władze administracyjne (otoczenie społeczne), a struktura obejmuje m.in. relacje nauczania i uczenia oraz administracyjne.
Nawiązując do teorii systemowej Chojnickiego (1988), w niniejszej pracy
przyjęto, że system terytorialny szkoły tworzą: skład, otoczenie i relacje wiążące
różne elementy systemu: przestrzenne, organizacyjne, administracyjne, wreszcie
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także relacje nauczania. Założono zatem, że skład terytorialnego systemu szkolnego tworzą ludzie: uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, pomiędzy którymi zawiązuje się sieć ścisłych relacji. W odróżnieniu od definicji systemowej
Chojnickiego, w niniejszej pracy za skład systemu szkolnego uznano również warunki materialne funkcjonowania szkoły (m.in. wyposażenie szkoły) oraz składniki niematerialne (m.in. ofertę dydaktyczną). Ważnym problemem są warunki
finansowe, w jakich funkcjonuje szkoła. Uznano, że warunki finansowe stanowią
warty zbadania element składu systemu szkolnego, który może mieć bezpośredni
wpływ na wyniki edukacyjne uczniów.
W pracy założono, że na funkcjonowanie szkoły oddziałuje jej otoczenie, rozumiane zarówno w sensie instytucjonalnym, społecznym, jak i urbanistycznym
(ryc. 4). Otoczenie instytucjonalne utożsamiane jest w niniejszej pracy z działalnością państwa, samorządu terytorialnego i organów prowadzących szkoły.
Otoczenie społeczne charakteryzują cechy społeczno-demograficzne (np. przestępczość, gęstość zaludnienia), natomiast otoczenie urbanizacyjne cechy zagospodarowania przestrzennego (np. gęstość zabudowy mieszkaniowej, gęstość
sieci przystankowej transportu publicznego).
Koncepcja systemowa funkcjonowania szkoły stała się podstawą do wy
odrębnienia czynników, które potencjalnie mogą wpływać na wyniki edukacyjne
uczniów. Do czynników zewnętrznych zaliczono elementy otoczenia instytucjonalnego, społeczno-demograficznego i urbanizacyjnego szkoły. Za czynniki wewnętrzne, wpływające na wyniki edukacyjne uczniów, uznano cechy charakteryzujące kadrę dydaktyczną, cechy biologiczne i psychofizyczne uczniów, materialne
warunki nauczania, ofertę dydaktyczną i wizerunek szkoły (ryc. 5).

Ryc. 4. Model funkcjonowania szkoły w środowisku zurbanizowanym w ujęciu systemowym
Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 5. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na wyniki edukacyjne
Źródło: opracowanie własne.

Wyodrębnionym czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym oddziałującym na
wyniki edukacyjne uczniów zostały przyporządkowane mierniki (tab. 6). W przypadku czynników zewnętrznych otoczenia instytucjonalnego uznano, że są to
elementy kształtowane przez organy zarządzające szkołami, takie jak: powierzchnia obwodu szkolnego, dowożenie uczniów do szkół, wielkość szkoły i oddziału
klasowego. Do mierników sytuacji społeczno-demograficznej zaliczono liczbę
ludności, gęstość zaludnienia, udział dzieci i młodzieży (ludność w wieku przedprodukcyjnym) w ogóle populacji zamieszkującej dany obszar, wskaźnik przestępczości. Sytuację socjalną uczniów opisuje: liczba uczniów, którym dofinansowano
zakup podręczników szkolnych na 100 uczniów, oraz liczba uczniów korzystających z posiłku refundowanego na 100 uczniów. Za mierniki cech zagospodarowania przestrzennego w pracy przyjęto: gęstość sieci przystankowej transportu
publicznego, udział powierzchni mieszkaniowej ogółem oraz udział powierzchni
zabudowy jednorodzinnej w zabudowie mieszkaniowej (jako zmienną opisującą
poziom zamożności mieszkańców).
W doborze cech kadry dydaktycznej posłużono się publikacją Błażejewskiego
(2010). Autor przedstawia, często uważaną za stereotypową, ocenę pracy nauczycieli w zależności od stopnia awansu, wieku czy wykształcenia, uznając jednak, że
nie są one zupełnie bezzasadne. Jak zauważa, wyższy stopień awansu zawodowego utożsamiany jest z doświadczeniem, mądrością życiową, umiejętnościami pedagogicznymi, natomiast młody wiek nauczyciela kojarzony jest z siłą, motywacją
do pracy, zaangażowaniem.
Do cech biologicznych i psychofizycznych uczniów zaliczono: płeć, liczbę uczestników korzystających z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych na 100
uczniów, liczbę uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych na 100 uczniów
oraz powtarzanie klasy. O ile w przypadku uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych można mówić o trudnościach w nauce wynikających ze stanu zdrowia
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Tabela 6. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na wyniki edukacyjne uczniów
– przyjęte mierniki
Problem badawczy

Dostępność szkół

Miernik
Czynniki zewnętrzne
Polityka państwa i organów prowadzących
A1 – powierzchnia obwodu szkolnego
A2 – dowożenie uczniów do szkół (%)
A3 – liczba uczniów w szkole
A4 – liczba uczniów w klasie
Uwarunkowania społeczno-demograficzne

Demografia

B1 – liczba ludności
B2 – gęstość zaludnienia
B3 – udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat)

Przestępczość

B4 – liczba przestępstw na 1000 mieszkańców

Sytuacja socjalna
uczniów

B5 – liczba uczniów, którym dofinansowano zakup podręczników szkolnych na 100 uczniów
B6 – liczba uczniów korzystających z posiłku refundowanego
na 100 uczniów
Zagospodarowanie przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa C1 – gęstość zabudowy mieszkaniowej ogółem
C2 – udział powierzchni zabudowy jednorodzinnej
jednorodzinnej
Transport publiczny

C3 – gęstość sieci przystankowej transportu publicznego
Czynniki wewnętrzne
Materialne warunki nauczania, bezpieczeństwo w szkole, finansowanie

Warunki lokalowe

D1 – typy obiektów sportowych (1) w szkole
D2 – typy gabinetów lekarskich (2) w szkole
D3 – wyposażenie w bibliotekę
D4 – wyposażenie w świetlicę
D5 – wyposażenie w kuchnię
D6 – wyposażenie w stołówkę

Środki dydaktyczne

D7 – tablice interaktywne na 100 uczniów
D8 – projektory multimedialne na 100 uczniów

Bezpieczeństwo

D9 – liczba wypadków na 100 uczniów

Finansowanie

D10 – wydatki na 1 ucznia
Oferta dydaktyczna szkoły

Zajęcia nadobowiązkowe E1 – typy zajęć pozalekcyjnych (3)
Oferta językowa

E2 – języki nauczane w szkole (4)
Kadra dydaktyczna

Doświadczenie

F1 – udział nauczycieli z najwyższym stopniem awansu
zawodowego
F2 – średnia wieku nauczycieli pracujących w szkole

Motywacja, energia
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Problem badawczy
Kwalifikacje

Miernik

F3 – udział nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
Cechy biologiczne i psychofizyczne uczniów

Płeć

G1 – udział dziewcząt w szkole

Trudności w nauce

G2 – liczba uczestników korzystających z zajęć dydaktycznowyrównawczych na 100 uczniów
G3 – liczba uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych
na 100 uczniów (5)
G4 – liczba uczniów powtarzających klasę na 100 uczniów
Wizerunek i atrakcyjność szkoły

Wybór szkoły

H1 – % uczących się poza obwodem szkoły
H2 – % uczniów szkoły spoza obwodu szkolnego
H3 – liczba uczniów zamiejscowych w szkole

1 – bieżnie okólne, bieżnie proste, boiska do baseballa/softballa, boiska do hokeja na trawie, boiska
do koszykówki, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki ręcznej, boiska do rugby, boiska do siatkówki,
boiska do siatkówki plażowej, boiska uniwersalne/wielozadaniowe, korty tenisowe, rzutnie, skocznie,
strzelnice, ścianki wspinaczkowe, tory przeszkód, urządzenia do sportów wrotkarskich, inne urządzenia sportowe;
2 – gabinet lekarski, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej, gabinet psychologa, gabinet stomatologiczny;
3 – artystyczne, informatyczne, przedmiotowe, sportowe, techniczne, turystyczno-krajoznawcze,
inne;
4 – języki: angielski, chiński, francuski, hiszpański, łacina, niemiecki, rosyjski, włoski;
5 – korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne o charakterze terapeutycznym.
Źródło: opracowanie własne.

ucznia, o tyle w przypadku liczby uczniów powtarzających klasę należałoby odnieść się zapewne do splotu różnych czynników, w tym rodzinnych, które na te
trudności wpływają.
Miernikiem atrakcyjności i wizerunku szkoły jest udział uczniów zamieszkałych w obwodzie kształcących się poza obwodem szkoły (określa tendencję
„ucieczkową” ze szkoły) oraz udział uczniów szkoły spoza obwodu szkolnego
(określa siłę „przyciągania” szkoły), ale należy podkreślić, że na różnych szczeblach edukacji udział uczniów spoza obwodu szkolnego może wynikać z innych
przyczyn. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych mierników została przeprowadzona w rozdziale 7.
Koncepcja systemowa przyjęta w pracy ściśle wynika z postawionych pytań
i hipotez badawczych. Sformułowane hipotezy badawcze (H3 i H4) mówią, że istnieje związek statystyczny pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi
a wynikami edukacyjnymi uczniów. Przyjęcie systemowego podejścia przyczyniło
się do uporządkowania poszczególnych etapów prac oraz ostatecznie do wyjaś
nienia przedstawionych w pracy problemów badawczych.

2. Podstawy teoretyczne i terminologiczne
pracy
Celem rozdziału jest przedstawienie najważniejszych teorii związanych z tematyką pracy. W odniesieniu do teorii geograficznych za interesującą heurystycznie
uznano wciąż aktualną teorię hierarchicznej struktury usług, znaną jako teoria
miejsc centralnych Christallera (1933). Przedstawiono również teorię Friedmana
(1967), na podstawie której autor wyjaśnia różnicowanie się stref rdzeń–peryferie.
W pracy przytoczono też klasyfikację szkół Kujawińskiego (2010) oraz geograficzne modele sieci szkolnej Piwowarskiego (2010). Modelowe ujęcia sieci
szkolnej stały się inspiracją do opracowania typologii szkół gimnazjalnych miasta
Poznania, w oparciu o dane dotyczące przepływów międzyobwodowych uczniów.

2.1. Edukacja jako element usług publicznych
Na gruncie nauk makroekonomicznych rozwijały się różnorodne koncepcje funkcjonowania państwa i zarządzania usługami publicznymi. W latach 30. XX w.
kryzys ekonomiczny przyczynił się do spadku poziomu inwestycji oraz wzrostu
bezrobocia, co w konsekwencji spowodowało wzmocnienie interwencjonizmu
państwowego oraz stworzenie modelu państwa opiekuńczego (welfare state).
Keynes (1936), twórca teorii makroekonomicznej zwanej popularnie „keynesizmem”, postulował zwiększanie wydatków publicznych oraz centralizację zadań publicznych. W latach 60. i 70. XX w. teoria Keynesa została poddana krytyce, przede wszystkim przez przedstawicieli tzw. chicagowskiej teorii ekonomii,
twórców teorii neoliberalnej. Do głównych krytyków postulujących odwrót od
„keynesizmu” należeli: Friedman, Knight, Stigler, Hayek. Zwracali oni uwagę na
konieczność rezygnacji z interwencjonizmu państwowego na rzecz zwiększenia
swobody działalności gospodarczej.
Jak zauważa Zalewski (2005), pod wpływem teorii neoliberalnej wykrystalizowała się koncepcja nowego zarządzania publicznego (NPM – new public management), która według autora szybko zyskała miano rewolucji menedżerskiej
i uniwersalnego modelu zarządzania sektorem publicznym. Należy zaznaczyć,
że elementy zarządzania publicznego są również coraz częściej implementowane
w usługach edukacyjnych. Podkreślana jest m.in. konieczność liberalizacji rynku edukacyjnego, tworzenia przez państwo warunków funkcjonowania na rynku edukacyjnym innych niż samorządowych organów prowadzących, głównie
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organizacji społecznych, których działalność zwiększa zaangażowanie społeczne
w procesie świadczenia usług społecznych.
Klasyfikacji usług publicznych dokonał m.in. Wańkowicz (2004), który wyodrębnił usługi społeczne, techniczne i administracyjne. Do usług społecznych
autor zaliczył się m.in. ochronę zdrowia, oświatę, wychowanie i edukację, pomoc
i opiekę społeczną, kulturę, mieszkalnictwo i bezpieczeństwo publiczne. Jak zauważa Hall (2007), usługa edukacyjna to usługa profesjonalna, świadczona przez
wysoko wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę i praktykę
w zakresie kierowania procesem zdobywania wiedzy, kształtowania osobowości
i doprowadzania do określonej zmiany w umyśle klienta. W zarządzaniu usługami publicznymi, w tym usługami edukacyjnymi, pojawia się zasadniczo dość często kwestia kontroli jakości i efektywności świadczonych usług. Kontrola jakości
pracy szkoły może pozwolić na zdiagnozowanie słabych stron funkcjonowania tej
instytucji, tworząc warunki do przygotowania planu naprawczego.
Usługi edukacyjne stanowią filar usług publicznych w kontekście kształtowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dobry dostęp do szkół
oraz wysoka jakość nauczania wpływają na wzmacnianie kapitału społecznego,
co ma również ogromne znaczenie w procesie budowania przewagi konkurencyjnej miast, regionów i państw. W aspekcie decentralizacji oświaty widoczny
jest w ostatnich latach wzrost liczby szkół niesamorządowych, które coraz częściej realizują ustawowe zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego.
Dokonująca się decentralizacja szkolnictwa publicznego poprzez zaangażowanie
podmiotów społecznych w prowadzenie działalności na rynku edukacyjnym przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego.

2.2. Typy szkół i modele organizacji przestrzennej sieci
szkolnej
W procesie identyfikacji typów szkół w odniesieniu do ich przestrzennego oddziaływania kluczowe jest przytoczenie teorii osiedli centralnych Christallera (1933).
Według Christallera (za: Maik 1992) miasta są miejscowościami centralnymi nie
dlatego, że mają położenie centralne, ale dlatego, że pełnią funkcje centralne.
Usługi oświatowe Christaller zalicza do funkcji centralnych, wówczas, jak zauważa Maik, miasto wykonuje w stosunku do swego otoczenia funkcje centralne,
wpływając na wytwarzanie się na zapleczu więzi gospodarczych, społecznych
i kulturowych. Podstawy teorii miejsc centralnych Christallera należy uznać za
kluczowe w identyfikacji zasięgów oddziaływań szkół. Jak wskazują wyniki badań
przeprowadzonych przez autorkę, w przypadku miasta centralnego aglomeracji
poznańskiej – Poznania – kształtowanie się funkcji centralnych w odniesieniu
do usług edukacyjnych jest raczej słabe na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego
i dość silne na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Według Piwowarskiego (2006) sieć szkolna to sposób rozmieszczenia punktów szkolnych oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi, a także relacje
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między punktami a otoczeniem. Według autora aktualnie w Polsce wyróżnić
można następujące modele sieci szkolnej:
–– model miejski: tym bardziej dominujący, im wyższy szczebel kształcenia,
–– model wiejski: zależny od tempa urbanizacji kraju i wyludniania obszarów
wiejskich,
–– model oparty na technologiach elektronicznych (e-nauczanie): szczególnie
istotny w nauczaniu dorosłych i kształceniu ustawicznym.
Reynolds i Cuttance (1992) stworzyli klasyfikację szkół w oparciu o typ jednostki przestrzennej (gminy), z której pochodzą uczęszczający do szkoły uczniowie. Autorzy wyodrębnili: szkoły miejskie (dużego miasta), szkoły wiejskie, szkoły na obszarze nowo zagospodarowanym (new town), szkoły w małych i większych
miejscowościach podmiejskich.
Kujawiński (2006) dokonał typologii szkół w oparciu o styl jej funkcjonowania, uznając, że szkoła jest organizacją, która się rozwija i ewoluuje, osiągając
coraz wyższe stadia rozwoju. Według Kujawińskiego w Polsce i w większości
państw świata funkcjonuje szkoła klasowo-lekcyjna. Szkołę taką cechuje m.in.:
organizacja zajęć w systemie klasowym, kierownicza rola nauczyciela (a niezwykle rzadko – partnerska), przymus programowy, organizacyjny i czasowy, wynikający z konieczności zrealizowania programu nauczania w jednakowym czasie
lekcyjnym.
W odniesieniu do obszarów aglomeracji miejskich zauważalna jest luka badawcza związana z typologią szkół. Na podstawie badań wykonanych przez autorkę należy stwierdzić, że szkoły te w znaczny sposób różnicują się pod względem
zasięgu oddziaływania, co może być przydatne z punktu widzenia lokalnego zarządzania oświatą. W niniejszej pracy stworzono typologię szkół gimnazjalnych
miasta Poznania jako miasta centralnego dużej aglomeracji miejskiej, na podstawie której wyznaczono gimnazja o zasięgu aglomeracyjnym, miejskim i dzielnicowym (rozdział 6). W przypadku badania dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych
miasta Poznania zidentyfikowano gminy w aglomeracji poznańskiej, z których
dojazdy te są najbardziej intensywne. Badanie potwierdza ponadlokalną funkcję
Poznania jako ośrodka szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

2.3. Zmiany sieci szkolnej w świetle procesów
suburbanizacji
Procesy suburbanizacji stanowią w ostatnich latach główne tło przeobrażeń lokalnych systemów oświatowych w Polsce, a w obliczu tych procesów zgoła odmienne są uwarunkowania demograficzne i gospodarcze miast centralnych i ich stref
podmiejskich. Jak zauważają Stanilov i Sykora (2014), w krajach postsocjalistycznych proces suburbanizacji stał się naturalnym, a wręcz dominującym, etapem
rozwoju obszarów wielkomiejskich. Według Paryska (2008) cechą suburbanizacji
jest dynamiczny rozwój obszarów peryferyjnych miast i ich stref podmiejskich,
czego wyrazem jest tzw. rozlewanie się miast.
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Teoria powstawania nierówności w rozwoju społeczno-ekonomicznym pomiędzy centrami a peryferiami została przedstawiona przez Friedmana (1967). Obszary rdzeniowe mają przewagę nad peryferiami w postaci: większej autonomii
i innowacyjności, kumulacji zasobów przyrodniczych i ludzkich, ponadto suburbanizacja powoduje przestrzenne różnicowanie się społeczeństwa pod względem
statusu materialnego. Rodziny o wyższych dochodach, mające wyższe wykształcenie, są bardziej skłonne do osiedlania się na przedmieściach (na przykładzie
badań amerykańskich: Peck, Hollingsworth 1996).
Proces suburbanizacji powoduje odpływ lepiej sytuowanych rodzin na obszary podmiejskie, co dodatkowo pogarsza sytuację szkół w ośrodkach centralnych
(Drabick 1971). Na podstawie badań amerykańskich przeprowadzonych przez
Lippman i in. (1996) w latach 80./90. XX w. stwierdzono, że szkoły położone w strefach centralnych miast cechował w stosunku do szkół w strefie podmiejskiej większy udział uczniów pochodzących z rodzin mniej zamożnych (w
szkołach w centrum udział ten wynosił 30%, podczas gdy w szkołach w strefie
podmiejskich jedynie 13%) oraz mniejsza aktywność pozalekcyjna uczniów, np.
sportowa, słabsze wyniki w nauce.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w USA, w latach 70./80. XX w. zauważono wysoką jakość nauczania w szkołach na przedmieściach i w związku
z tym zmieniło się negatywne postrzeganie tych szkół (Banks 2012). Uczniowie
szkół w strefach podmiejskich osiągają bowiem często wyższe wyniki w nauce niż
uczniowie szkół w ośrodkach centralnych aglomeracji (Chochol 2008).
Jak zauważa Villaverde (2003), mitem jest, że szkoły w strefie podmiejskiej
są wolne od przepełnienia, przemocy, braku środków finansowych. Według autorki, w miarę rozrastania się przedmieść wzrasta rozwarstwienie społeczne, co
w szkołach podmiejskich na obszarach zamieszkanych przez ludność mniej zamożną może potęgować problemy podobne do tych, z którymi zmagają się szkoły
w strefach centralnych ośrodków metropolitalnych.
Według Smaricka (2012) tradycyjny system publicznych szkół miejskich jest
zdezaktualizowany i trudny do naprawienia. W amerykańskiej literaturze przedmiotu szkoły zlokalizowane w centrum miasta na terenach zurbanizowanych
określa się często mianem high poverty schools. Szkoły te cechuje duża kumulacja
negatywnych zjawisk społecznych, takich jak ubóstwo, przestępczość, co pociąga
za sobą niskie wyniki edukacyjne uczniów. Z uwagi na swoje problemy, szkoły
tego typu powinny być odpowiednio zarządzane (problematykę roli przywództwa
w szkołach miejskich poruszali m.in. Lyman i Villani 2004).
W Polsce badania przestrzennego zróżnicowania szkół pod względem warunków nauczania i wyników edukacyjnych na obszarach aglomeracji miejskich
w okresie suburbanizacji są dość słabo rozwinięte. Tym bardziej w badaniach tego
typu konieczne jest korzystanie z oświatowych baz danych oraz odwoływanie się
do literatury zachodniej, szczególnie amerykańskiej, oczywiście z uwzględnieniem faz rozwoju urbanistycznego miast oraz odmiennych uwarunkowań demograficznych i etnicznych.
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2.4. Konkurencyjność szkół na rynku edukacyjnym
Według Portera (1980, 1985) uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej wynika m.in.
ze skoncentrowanych w przedsiębiorstwie zasobów. Teoria konkurencyjności
przedsiębiorstw została zaaplikowana na potrzeby zarządzania publicznego, również w sektorze edukacyjnym.
Jak argumentują Flejterska i Rosa (2005), instytucje edukacyjne i szkoły należy uznać za przedsiębiorstwa edukacyjne, gdyż dotyczą ich uniwersalne reguły
gry charakterystyczne dla przedsiębiorstw, m.in. odnoszące się do funkcjonowania, tj.: cele, warunki ramowe, przepisy. Bardzo ważnym elementem, którym
powinny cechować się wszystkie przedsiębiorstwa edukacyjne, jest indywidualizacja, a więc „upewnienie się, do czego uczeń (klient) dąży, co chce osiągnąć,
i zaoferowanie mu rozwiązania, które w kontekście wymagań rynkowych, jest dla
niego najlepsze” (Flejterska, Rosa, s. 235).
Jak zauważa Potulicka (2012), w oświacie wdrażane są mechanizmy biznesowe, dzięki temu powstał rynek edukacyjny, na którym w ramach procedur selekcyjnych rodzice wybierają szkołę dla swojego dziecka. Ponadto, jak wskazuje autorka, „zasada konkurencji między uczniami i szkołami stała się najpoważniejszą
siłą wpływającą na zachowania wszystkich stron procesu edukacji” (Potulicka, s.
496). Szczególnie szkoły publiczne muszą „odnaleźć się” w warunkach nasilającej
się konkurencji (Bednarska-Wnuk 2010). Według autorki podjęcie przez nie działań marketingowych jest niezbędne w sytuacji niżu demograficznego i rosnącej
liczby szkół niepublicznych. Jak twierdzi Müller (2008), konkurencyjność między
szkołami będzie stale wzrastać w miarę pogłębiania się kryzysu demograficznego.
Według Noworóla (2013) funkcjonowanie i rozwój jednostek terytorialnych
jest przedmiotem zarządzania publicznego, które nieustannie ewoluuje. Jednym
z elementów zarządzania publicznego jest „outsourcing” (Tylek 2010). „Outsourcing”, a więc zlecanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, rozwija się w Polsce stopniowo od początku transformacji systemowej, a więc
od lat 90. XX w.. Tylek (2010) zauważa. że organizacje publiczne, aby sprawnie
funkcjonować, muszą adaptować się do zachodzących zmian w otoczeniu, zmian
w przepisach prawnych, a niekiedy nawet wyprzedzać teraźniejszość przez wprowadzanie nowych metod zarządzania. Jedną z takich metod według autorki jest
właśnie „outsourcing”, definiowany jako przedsięwzięcie, polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego, realizowanych
przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym
(Trocki 2001, za: Tylek 2010). W tym przypadku przedsiębiorstwo macierzyste to
nic innego jak organizacja terytorialna (jednostka terytorialna). Specyficzną formą „outsourcingu” w aspekcie funkcjonowania oświaty jest przekazywanie szkół
organizacjom pozarządowym. Ta forma zlecania zadania publicznego w sferze
oświaty jest w Polsce stosunkowo nowa4, choć jest już powszechnie praktykowana przez jednostki samorządu terytorialnego.
4

Ustawa umożliwiająca przekazywanie szkół organizacjom pozarządowym została wprowadzona
w 2009 r.
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Według Payne’a (2010) obecność na rynku szkół niepublicznych stwarza
rodzicom alternatywę wyboru szkoły, co niejako zmusza szkoły publiczne do
bardziej efektywnego wykorzystywania swoich zasobów. Autor wskazuje, że zapotrzebowanie na szkoły niepubliczne jest skorelowane z „jakością” szkół publicznych w miejscu zamieszkania. Jeśli szkoła publiczna w miejscu zamieszkania
ucznia osiąga słabe wyniki, wówczas rodzice będą bardziej skłonni wybrać szkołę
niepubliczną (oczywiście jeżeli ze względów finansowych będzie to możliwe).
Podsumowując, konkurencja między szkołami jest dziś zjawiskiem powszechnym. Wpływ na to mają dywersyfikacja i liberalizacja rynku edukacyjnego, polegające na zwiększeniu liczby usługodawców, a także ulepszaniu i oferowaniu
coraz bardziej udoskonalonych usług edukacyjnych. Podobnie jak w firmach szkoły powinny zatem wdrażać strategie marketingowe, mające na celu pozyskanie
klienta (ucznia), co jest szczególnie istotne w warunkach niżu demograficznego.
Ważnym elementem strategii marketingowych szkół powinna być również współpraca ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim z rodzicami i lokalnymi organizacjami społecznymi. Pozytywne relacje szkoły z rodzicami i uczniami mogą
wpłynąć na poprawę wizerunku szkoły, a tym samym zwiększyć jej atrakcyjność
na rynku edukacyjnym.

3. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne
systemu edukacji w Polsce
Celem rozdziału jest przedstawienie cech otoczenia instytucjonalnego szkoły,
wynikającego z działalności państwa, samorządu terytorialnego i organów prowadzących szkoły. Biorąc pod uwagę ujęcie systemowe przedstawione w niniejszej pracy, należy stwierdzić, że przepisy prawne stanowią element uwarunkowań
zewnętrznych funkcjonowania szkoły, w sposób istotny wpływają zatem na codzienną organizację pracy w szkole.
Jak zauważają Balicki i Pyter (2015), prawo oświatowe jest zespołem norm, za
pomocą których regulowana jest problematyka organizacji i zarządzania oświatą. Według autorów prawo oświatowe nie występuje jako odrębna gałąź prawa
w polskim systemie prawa, a przynależy do systemu prawa administracyjnego
i korzysta z norm z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego czy finansowego.
W niniejszym rozdziale omówione zostały główne przepisy regulujące systemowe i wewnątrzszkolne funkcjonowanie oświaty w Polsce. W poruszanych
zagadnieniach dotyczących podstaw prawnych funkcjonowania szkolnictwa, polityki oświatowej państwa, zarządzania oświatą i organizacją pracy szkoły przytoczone zostały najważniejsze dokumenty i akty prawne.

3.1. Podstawy prawne funkcjonowania szkolnictwa
Najważniejszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
2004 nr 256, poz. 2572). System oświaty zapewnia w szczególności, jak stanowi
ustawa, m.in. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, możliwość zakładania i prowadzenia szkół
i placówek przez różne podmioty, upowszechnianie dostępu do szkół, których
ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych, opiekę uczniom
pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Polski system oświaty (art. 2 ustawy) obejmuje: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
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młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz placówki zapewniające
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania. Zgodnie z art. 9 ustawy szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się
na następujące typy:
• sześcioletnią szkołę podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian,
• trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny,
• szkoły ponadgimnazjalne:
–– trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,
–– trzyletnie liceum ogólnokształcące,
–– czteroletnie technikum,
–– szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie,
–– trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Ustawa o systemie oświaty reguluje m.in. zasady zakładania szkół przez różnego rodzaju organy. Szkoły mogą być zakładane i prowadzone przez: jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną lub osobę fizyczną (art. 5 ustawy).
Zgodnie z art. 5 ustawy zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych oraz
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy
zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy
do zadań własnych gmin. Z kolei zakładanie i prowadzenie publicznych szkół
podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,
w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
należy do zadań własnych powiatu.
W ustawie o systemie oświaty uregulowane zostały również kwestie dotyczące przekazywania szkół organom niesamorządowym. Zgodnie z zapisami ustawy: „jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę
liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego
tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 5ga,
lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły”. W ustawie określone są również
warunki przekazania szkoły. W umowie między jednostką samorządu terytorialnego a organem, któremu szkołę się przekazuje, powinny znaleźć się informacje
dotyczące m.in.: ustalenia obwodu dla szkoły, warunków korzystania z mienia
przejętej szkoły czy warunków i trybu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
Kurzyna-Chmiel (2013) zauważa, że w przepisach prawnych wyraźnie widoczna jest redukcja zadań administracji rządowej i przekazywanie ich samorządowi
terytorialnemu, a zasada decentralizacji jest dziś jedną z głównych podstaw ich
rozdziału. Według autorki, liczne reformy istotnie umacniają pozycję jednostek
samorządu terytorialnego w roli podstawowych podmiotów odpowiadających za
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kształcenie, wychowanie i opiekę w szkołach publicznych. Od początku budowania demokracji w Polsce proces decentralizacji oświaty systematycznie postępuje,
choć nie dokonał się on w pełni. Problemy samorządów lokalnych w zakresie zarządzania oświatą wskazują na to, że konieczne są dalsze zmiany w prawie oświatowym, których celem będzie zwiększanie autonomii samorządów.

3.2. Polityka oświatowa państwa a zarządzanie oświatą
na poziomie lokalnym
Według Noworóla (2012) polityka oświatowa jest zbiorem instrumentów i zasad,
które przyjmuje się dla realizacji strategicznych celów związanych z określonym
obszarem aktywności społeczno-gospodarczej. Polityka oświatowa państwa jest
realizowana zarówno przez jednostki podległe ministrom, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego (Będzieszak 2012). W roku szkolnym 2015/2016
podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa były m.in.
podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych
i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Lokalna polityka oświatowa to z kolei: „rozpoznawanie lokalnych potrzeb
i możliwości w dziedzinie oświaty, aby tworzyć odpowiednie warunki finansowe,
administracyjne i organizacyjne służące wielostronnemu rozwojowi młodego pokolenia mieszkańców gminy” (Wlazło5), Według Przyszczypkowskiego (za: Noworól 2012) najważniejszymi zadaniami samorządów w zakresie kształtowania
lokalnej polityki oświatowej są m.in.:
–– możliwość samodzielnego określania sieci publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych, a także granic ich obwodów,
–– prowadzenie polityki kadrowej wobec dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli i placówek oświatowych,
–– zatwierdzanie corocznych projektów arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli i placówek
oświatowych.
Jak zauważa Noworól (2008), polityka rozwoju lokalnego obejmuje elementy
zarządzania, do których należy zaliczyć cyklicznie powtarzające się etapy obejmujące: planowanie, organizowanie, bieżące kierowanie oraz kontrolę.
Tworzenie lokalnych polityk oświatowych, zgodnych z polityką oświatową
państwa, opracowanych w oparciu o procesy demograficzne i prognozy ludności,
jest wyzwaniem dla samorządów gminnych i powiatowych, szczególnie na obszarach dużych aglomeracji miejskich. Opracowywanie programów oświatowych
nie jest jeszcze w samorządach powszechne (zapewne dlatego, że nie jest obligatoryjne). Celem tworzonych przez samorządy polityk oświatowych powinno być
wskazywanie priorytetów rozwoju oświaty na obszarze danej jednostki terytorial5

Dostęp internetowy z dnia 22.08.2015, brak daty publikacji.
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nej, zapewnienie równego dostępu do placówek edukacyjnych, dogodnych warunków nauczania oraz wysokiej jakości kształcenia. Samorządy lokalne, dzięki
zapisom ustawowym, zostały wyposażone w wiele instrumentów, służących prowadzeniu lokalnej polityki oświatowej. Spośród nich należy wymienić zwłaszcza
instrumenty:
–– organizacyjne – np. zmiana obwodów szkolnych, budowa lub likwidacja placówek szkolnych, ustalanie maksymalnej (lub minimalnej) liczby dzieci uczęszczających do szkoły i przypadających na 1 oddział szkolny, zmiana profilów
kształcenia w szkole,
–– finansowe – np. prowadzenie polityki kadrowej wobec dyrektorów szkół, nadzór i kontrola nad realizacją budżetu jednostek oświatowych, ustalanie zasad
wynagradzania nauczycieli,
–– prawne – np. przekazywanie szkół podmiotom niepublicznym.
Jak twierdzą Przyszczypkowski i Cytlak (2013), oświata w perspektywie lokalnej ciągle nie jest identyfikowana w kategoriach potencjału rozwojowego dla
środowiska lokalnego, a partnerstwu edukacyjnemu przypisuje się bardzo często wymiar fasadowy, co sprowadza się do obecności przedstawicieli różnych organizacji oraz stowarzyszeń lokalnych, a także rodziców na okolicznościowych
akademiach i patriotycznych uroczystościach. Zarządzanie oświatą na poziomie
lokalnym nabiera specjalnego znaczenia na obszarach aglomeracji miejskich, na
których w obliczu konieczności dokonywania reorganizacji sieci szkolnej porozumienie i koncyliacyjne rozwiązywanie problemów pomiędzy władzą publiczną
a nauczycielami i rodzicami jest szczególnie istotne.

3.3. Zadania i organizacja pracy szkoły
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425):
„szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Zadaniami organu prowadzącego szkołę są m.in.: zapewnienie warunków działania
szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne
i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania
innych zadań statutowych.
Organizacja pracy szkoły określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46, poz. 432). Szczegółowe aspekty dotyczące funkcjonowania szkoły zawarte są w statucie szkoły, który jest przykładem prawa „wewnątrzszkolnego”. Istotną częścią pracy szkoły jest prowadzenie rejestru danych
na temat placówki szkolnej w ramach Systemu Informacji Oświatowej (szczegółowy zakres danych określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej, Dz.U. 2011, nr 139, poz. 814). Ustawa o Systemie Informacji
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Oświatowej określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej, służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych m.in. do:
–– prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą,
–– analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na
finansowanie zadań oświatowych,
–– nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji.
Istotną częścią pracy nauczycieli jest wychowywanie dzieci i młodzieży. Według Łobockiego (2009) wychowanie w polskich szkołach pozostawia jednak
wiele do życzenia. Problem ten wynika z jednej strony ze słabego przygotowania
nauczycieli w tym zakresie, a równie często z braku umiejętności przekazywania uczniom wiedzy na temat wartości i postaw moralnych. W wielu sytuacjach
(m.in. przemoc szkolna, narkotyki, nękanie rówieśnicze) nauczyciel pozostaje
bezradny, często nie jest wspierany ani przez środowisko szkolne, ani rodzinne
ucznia. Marten (2007) zauważa, że zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej
stresogennych zawodów. Do najważniejszych czynników stresogennych w pracy
nauczyciela zalicza się nieprawidłowe zachowanie uczniów, presję czasu jako źródło trudności, potrzebę satysfakcji zawodowej, niedostateczne relacje koleżeńskie (Tucholska 1996, 1999, za: Marten 2007).
Codzienna organizacja pracy szkoły wymaga systematycznego współdziałania
dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów. Współdziałanie to przekłada się na dobrą atmosferę w szkole oraz dobre relacje nauczycieli z uczniami. Wprowadzenie
egzaminów zewnętrznych spowodowało, że często praca szkoły oceniania jest
wyłącznie przez pryzmat wyników, jakie osiągają uczniowie danej szkoły. Nauczyciele poddani są ogromnej presji ze strony dyrekcji, rodziców, zapewne również
uczniów, chcących jak najlepiej przygotować się do egzaminów. W codziennej
pracy szkoły, zorientowanej na osiągnięcie wysokich wyników, pojawić się może
zagrożenie, że funkcja wychowawcza zostanie odsunięta na dalszy plan.

4. Zmiany organizacyjne i przestrzenne
sieci szkolnej w aglomeracji poznańskiej
w latach 2002–2014
Celem rozdziału jest charakterystyka zmian sieci szkolnej w aglomeracji poznańskiej w latach 2002–2014, będących konsekwencją przede wszystkim procesu suburbanizacji i przeobrażeń demograficznych na tym obszarze. Analizie poddano
zmiany liczby uczniów i szkół oraz ich rozmieszczenia w odniesieniu do dwóch
segmentów rynku edukacyjnego: szkół samorządowych i niesamorządowych.
Rozróżnienie to jest istotne z uwagi na wzrost znaczenia i popularności szkół
niesamorządowych w ostatnich latach. W ślad za redystrybucją uczniów i powstawaniem lub likwidacją szkół zmienia się ich dostępność (w pracy rozumiana
jako: dostępność fizyczna mierzona ekwidystantą oraz dostępność mierzona ilorazem lokalizacji).
Sieć szkolna to układ szkół na obszarze danej jednostki terytorialnej (Dziemianowicz-Bąk, Dzierzgowski 2014). Według autorów zarządzanie siecią szkolną
przez samorząd gminny obejmuje czynności takie, jak:
–– planowanie struktury sieci punktów szkolnych, liczby uczniów w placówkach
i oddziałach oraz struktury zatrudnienia w placówkach,
–– zakładanie bądź likwidację placówek (konsolidacja sieci),
–– przekazywanie placówek innym podmiotom (np. stowarzyszeniom lub fundacjom),
–– ustalanie granic obwodów szkolnych,
–– organizacja działań wynikających z ustalonej struktury sieci szkolnej, np. dowóz uczniów do placówek.
Należy podkreślić, że decyzje organów gminy dotyczące ustalania sieci szkolnej mają bezpośredni wpływ na dostępność placówek szkolnych dla mieszkańców, a pośredni także na jakość ich życia. W strefie podmiejskiej miasta Poznania, szczególnie w jej części zachodniej, w ostatnich latach liczba nowych
mieszkańców na tyle się zwiększyła, że baza szkolna przestała być wystarczająca,
aby w pełni zaspokoić ich potrzeby. Społeczne zapotrzebowanie na szkoły wśród
mieszkańców strefy podmiejskiej skłaniało w ostatnich latach władze gmin do
podejmowania decyzji o budowie lub rozbudowie bazy szkolnej. W śródmieściu
Poznania oraz w miejscowościach położonych poza strefą intensywnego rozwoju
budownictwa mieszkaniowego spadek liczby mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, powodował konieczność zamykania szkół lub przekazywania ich organom
niesamorządowym.
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4.1. Przemiany struktury organizacyjnej szkolnictwa
Analizę zmian organizacyjnych i przestrzennych sieci szkolnej przeprowadzono
w niniejszej pracy dla lat 2002–2014. W tym okresie sieć szkolna w aglomeracji
poznańskiej ulegała przekształceniom, wynikającym głównie ze zmieniających się
uwarunkowań prawnych (reforma oświatowa z 1999 r.) i demograficznych. W latach 2002–2014 liczba szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej zmniejszyła się ze 185 do 177, przy czym sama liczba szkół prowadzonych przez gminę
zmniejszyła się ze 163 do 142 (tab. 7). W 2002 r. na obszarze aglomeracji poznańskiej funkcjonowało 17 szkół prowadzonych przez podmioty niesamorządowe, a w roku szkolnym 2013/2014 liczba ta wynosiła już 28 szkół.
Liczba szkół podstawowych w latach 2002–2014 zmniejszyła się w gminach
powiatu poznańskiego o 10 szkół. Do szkół podstawowych w aglomeracji poznańTabela 7. Zmiany liczby szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej według organu
prowadzącego w roku szkolnym 2002/2003 i 2013/2014

Jednostka
terytorialna

Ogółem

A
Buk
5
Czerwonak
5
Dopiewo
8
Kleszczewo
3
Komorniki
6
Kostrzyn
6
Kórnik
4
Luboń
4
Mosina
10
Murowana Goślina
5
Pobiedziska
8
Puszczykowo
2
Rokietnica
3
Stęszew
6
Suchy Las
6
Swarzędz
7
Tarnowo Podgórne
5
Powiat poznański
93
Poznań
92
Aglomeracja
185
poznańska

B
4
5
8
3
4
6
4
4
9
5
7
2
2
5
4
6
5
83
94
177

Gmina
A
5
5
8
2
6
6
4
4
9
5
7
2
3
6
5
7
5
89
74
163

B
4
5
7
2
4
6
4
4
9
4
6
2
2
5
3
6
5
78
64
142

A – rok szkolny 2002/2003, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Powiat ziemski/miasto
na prawach
powiatu
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7

Organizacje,
stowarzyszenia,
osoby fizyczne
i prawne
A
B
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
5
12
23
17
28
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skiej w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 51 014 uczniów, o 4073 mniej niż
w roku szkolnym 2002/2003 (spadek o 7,4%). Wśród szkół niesamorządowych
w aglomeracji poznańskiej występują szkoły prowadzone zarówno przez osoby
fizyczne i prawne (15 placówek), organizacje wyznaniowe (3 szkoły), jak i organizacje społeczne – fundacje i stowarzyszenia (10 szkół, ryc. 6).
Pomimo ogólnej tendencji spadkowej w 8 z 17 gmin aglomeracji poznańskiej
w badanym okresie nastąpił wzrost liczby uczniów szkół podstawowych, m.in.
w Komornikach (o 710 uczniów, tj. o 97,5%, tab. 8). W pozostałych gminach
aglomeracji poznańskiej nastąpił spadek liczby uczniów szkół podstawowych,
największy w Murowanej Goślinie (o 495 uczniów, tj. o 33%). W Poznaniu liczba
uczniów szkół podstawowych zmniejszyła się z 33 149 do 28 731, a więc o 4418
uczniów (spadek o 13,3%).

Ryc. 6. Szkoły podstawowe w aglomeracji poznańskiej według organu prowadzącego
w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Tabela 8. Liczba uczniów szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej według organu
prowadzącego w roku szkolnym 2002/2003 i 2013/2014

Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska

Ogółem

Gmina

A
B
A
B
1081
767 1081
767
1582 1533 1582 1533
929 1471
929 1425
532
611
433
542
728 1438
728 1438
1329 1126 1329 1126
1254 1285 1254 1285
1895 1920 1895 1920
1880 1735 1860 1735
1492
997 1492
939
1460 1283 1453 1271
737
610
737
610
487
805
487
805
1189
874 1189
874
903 1229
816 1085
3014 2773 3014 2773
1446 1826 1446 1826
21938 22283 21725 21954
33149 28731 29748 22930
55087 51014 51473 44884

Organizacje,
Powiat ziemski/
stowarzyszenia,
miasto na praosoby fizyczne
wach powiatu
i prawne
A
B
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
99
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
58
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206
329
21
1964
494
3837
2117
1964
1414
4166

A – rok szkolny 2002/2003, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Szkoły podstawowe w aglomeracji poznańskiej różnią się pod względem liczby uczniów (ryc. 7). Największymi szkołami podstawowymi w roku szkolnym
2013/2014 były szkoły prowadzone przez samorządy gminne, a średnia liczba
uczniów przypadających na 1 taką szkołę wynosiła 303 uczniów. W szkołach prowadzonych przez organy niesamorządowe średnia liczba uczniów w szkole była
niemalże o połowę niższa i wynosiła 134 uczniów.
W latach 2010–2014 w szkołach podstawowych aglomeracji poznańskiej doszło do dynamicznych zmian w liczbie uczniów w poszczególnych szkołach (ryc.
8). Najwięcej uczniów w samorządowych szkołach podstawowych ubyło w Szkole
Podstawowej nr 62 w Poznaniu przy ul. Druskiennickiej 62 (–258) i Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu przy ul. Berwińskiego 2/4 (–81). Największy wzrost
liczby uczniów w latach 2010–2014 wystąpił w Szkole Podstawowej w Plewiskach w gminie Komorniki (o 211 uczniów) i w Szkole Podstawowej w Tarnowie
Podgórnym (o 143 uczniów).
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Wśród szkół niesamorządowych największy przyrost liczby uczniów w latach 2010–2014 odnotowała Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium
w Poznaniu przy ul. św. Michała (wzrost o 188 uczniów) i Szkoła Podstawowa
Da Vinci przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul.
Golęcińskiej (o 139 uczniów). Warto podkreślić, że są to najbardziej prestiżowe niesamorządowe szkoły w Poznaniu, których uczniowie w roku szkolnym
2013/2014 uzyskali wysokie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty.
W roku szkolnym 2013/2014 liczba szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej wynosiła 117 (88 szkół gimnazjalnych prowadzonych przez gminę,
w tym 43 szkoły w Poznaniu, 4 szkoły gimnazjalne na obszarze aglomeracji prowadzone przez samorząd powiatowy oraz 22 szkoły prowadzone przez organizacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne lub prawne, tab. 9). W latach 2002–2014 liczba szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej wzrosła ze 109 do 117, przy
czym liczba gimnazjów prowadzonych przez gminę zmniejszyła się z 89 do 88.

Ryc. 7. Liczba uczniów szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej według organu
prowadzącego w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Ryc. 8. Zmiany liczby uczniów w szkołach podstawowych aglomeracji poznańskiej w latach 2010–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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W Poznaniu liczba gimnazjów prowadzonych przez samorząd gminny w latach
2002–2014 zmniejszyła się z 52 do 43 szkół. Liczba szkół gimnazjalnych w gminach powiatu poznańskiego w badanym okresie była zróżnicowana, wahała się
pomiędzy 1 a 6 placówkami (6 szkół gimnazjalnych zlokalizowanych było w gminie Kostrzyn oraz Mosina, 5 szkół znajdowało się w gminie Swarzędz).
Wzrost liczby szkół gimnazjalnych nastąpił w badanym okresie w sektorze
szkół niesamorządowych: liczba szkół prowadzonych przez organizacje społeczne
i stowarzyszenia zwiększyła się o 2, przez organizacje wyznaniowe – o 3, przez
pozostałe organizacje – o 3. Wśród organów niesamorządowych prowadzących
szkoły gimnazjalne występują m.in. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, Archidiecezja Poznańska, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, Społeczne Towarzystwo Oświatowe SKT nr 185, Wielkopolskie Stowa-

Tabela 9. Liczba szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej według organu prowadzącego w roku szkolnym 2002/2003 i 2013/2014

Jednostka
terytorialna

Ogółem

A
Buk
1
Czerwonak
3
Dopiewo
2
Kleszczewo
2
Komorniki
1
Kostrzyn
1
Kórnik
2
Luboń
2
Mosina
4
Murowana Goślina
2
Pobiedziska
6
Puszczykowo
2
Rokietnica
2
Stęszew
2
Suchy Las
4
Swarzędz
4
Tarnowo Podgórne
2
Powiat poznański
42
Poznań
67
Aglomeracja
109
poznańska

Gmina

B
1
3
2
2
1
6
2
2
6
2
4
3
1
2
4
5
2
48
69

A
1
3
2
2
1
1
2
2
3
2
4
2
2
2
3
3
2
37
52

B
1
3
2
2
1
6
2
2
6
2
4
2
1
2
3
4
2
45
43

117

89

88

A – rok szkolny 2002/2003, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Organizacje,
Powiat/miasto
stowarzyszenia,
na prawach
osoby fizyczne
powiatu
i prawne
A
B
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
4
2
2
3
12
22
2

4

16

24
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rzyszenie Edukacyjne, Fundacja International School of Poznań. Rozmieszczenie
szkół gimnazjalnych w podziale własnościowym przedstawiono na rycinie 9.
W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach gimnazjalnych na obszarze aglomeracji poznańskiej kształciło się 22 810 uczniów, o 9937 uczniów mniej niż w 2002 r.
(spadek o 30,3%, ubytek uczniów w gimnazjach aglomeracji poznańskiej był
więc ponad 4-krotnie większy niż w szkołach podstawowych). W Poznaniu liczba
uczniów w gimnazjach w badanym okresie zmniejszyła się z 20 176 do 13 019
uczniów tj. o 7157 uczniów (35,5%), natomiast w gminach powiatu poznańskiego z 12 571 do 9791 tj. o 2780 uczniów (22,1%). Spadek liczby uczniów dotknął
przede wszystkim gimnazja prowadzone przez samorządy gminne. W szkołach
gminnych w Poznaniu liczba uczniów spadła o 8810 uczniów (46,1%). W szkołach prowadzonych przez samorząd powiatowy liczba uczniów zwiększyła się
o 345 uczniów. Największy wzrost liczby uczniów w latach 2002–2014 nastą-

Ryc. 9. Gimnazja w aglomeracji poznańskiej według organu prowadzącego w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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pił w szkołach prowadzonych przez podmioty niesamorządowe (wzrost o 1230
uczniów, tj. ok. 133%, tab. 10).
W aglomeracji poznańskiej głównym ośrodkiem szkolnictwa gimnazjalnego
jest miasto Poznań, w którym w roku szkolnym 2013/2014 uczyła się ponad połowa gimnazjalistów (57%). Poza Poznaniem znaczna liczba uczniów kształciła
się w szkołach gimnazjalnych w gminie Swarzędz (1274, tj. 5,6%), Luboń (1037
uczniów, tj. 4,5%) i Mosina (1014 uczniów, tj. 4,4%).
W roku szkolnym 2013/2014 największym gimnazjum w aglomeracji było
Gimnazjum nr 12 w Poznaniu – 652 uczniów, a najmniejszym Prywatne Gimnazjum Anglojęzyczne Poznań British International School – 6 uczniów. Średnia
wielkość gimnazjów prowadzonych przez samorząd gminny w roku szkolnym
2013/2014 w aglomeracji poznańskiej wynosiła 226 uczniów, a przez organizacje
niesamorządowe 90 uczniów (ryc. 10).
Tabela 10. Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych według organu prowadzącego w roku
szkolnym 2002/2003 i 2013/2014

Jednostka terytorialna

Ogółem

A
Buk
594
Czerwonak
1043
Dopiewo
489
Kleszczewo
241
Komorniki
381
Kostrzyn
733
Kórnik
706
Luboń
1017
Mosina
1084
Murowana Goślina
942
Pobiedziska
858
Puszczykowo
434
Rokietnica
288
Stęszew
651
Suchy Las
485
Swarzędz
1852
Tarnowo Podgórne
773
Powiat poznański 12571
Poznań
20176
Aglomeracja
32747
poznańska

Gmina

B
425
636
591
249
338
550
535
976
819
476
597
325
284
457
616
1274
643
9791
13019

A
594
1043
489
241
381
733
706
1017
1051
942
784
434
288
651
456
1797
773
12380
19091

B
425
636
591
249
338
550
535
976
819
476
597
273
284
457
590
1202
643
9641
10281

22810

31471

19922

A – rok szkolny 2002/2003, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Organizacje,
Powiat/miasto
stowarzyszenia,
na prawach
osoby fizyczne
powiatu
i prawne
A
B
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
61
0
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
26
0
0
55
72
0
0
0
0
0
52
178
98
322
667
747
2057
322

719

925

2155
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W latach 2010–2014 doszło do dynamicznych zmian liczby uczniów w poszczególnych gimnazjach aglomeracji poznańskiej (ryc. 11). Warto zauważyć, że
przyrost liczby uczniów w gimnazjach nastąpił głównie w Poznaniu, w dzielnicach poza ścisłym śródmieściem. Największy wzrost liczby uczniów w Poznaniu
odnotowały: Gimnazjum nr 56 (wzrost o 108) i Gimnazjum nr 27 (wzrost o 101).
Poza Poznaniem największy wzrost liczby uczniów nastąpił w Gimnazjum nr 1
w Luboniu (wzrost o 75) oraz w Gimnazjum w Dopiewie (wzrost o 46). Największy spadek liczby uczniów w szkołach gimnazjalnych w latach 2010–2014
nastąpił w Gimnazjum nr 24 w Poznaniu (ubytek o 263), Gimnazjum nr 29 w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej 27 (ubytek o 151).
Poznań jest na tle województwa wielkopolskiego ważnym ośrodkiem szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W Poznaniu zlokalizowane są prestiżowe szkoły, zarówno ogólnokształcące, jak i zawodowe, do których dojeżdża młodzież z pobliskich gmin, a także dalszych miejscowości. Na obszarze aglomeracji poznańskiej

Ryc. 10. Liczba uczniów szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej według organu
prowadzącego w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Ryc. 11. Zmiany liczby uczniów w gimnazjach w aglomeracji poznańskiej w latach 2010–
2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 52 licea ogólnokształcące dla młodzieży (tab. 11). Dla 37 szkół w aglomeracji organem prowadzącym był samorząd
powiatowy, 4 licea prowadzone były przez organizacje społeczne i stowarzyszenia,
4 szkoły przez organizacje wyznaniowe, a 7 przez pozostałe organizacje. W badanym okresie gmina była organem prowadzącym dla 3 liceów ogólnokształcących
w aglomeracji poznańskiej – w gminach: Buk, Pobiedziska i Tarnowo Podgórne.
W liceach ogólnokształcących dla młodzieży w aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2013/2014 większość uczniów kształciła się w szkołach prowadzonych
przez powiat ziemski lub miasto na prawach powiatu (12 551). Niewielka część
uczniów uczęszczała również do szkół prowadzonych przez podmioty niesamorządowym (788).
W latach 2002–2014 liczba uczniów liceów ogólnokształcących w aglomeracji
poznańskiej zmalała z 13 939 do 13 605, tj. o 334 (2,4% – tab. 12). 92% uczniów
Tabela 11. Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2002/2003 i 2013/2014
według organu prowadzącego

Jednostka terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska

Ogółem

Gmina

A
0
2
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
0
0
0
3
1
13
43

B
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
3
1
10
42

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

B
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3
0

56

52

2

3

A – rok szkolny 2002/2003, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Organizacje,
Powiat/miasto
stowarzyszenia,
na prawach
osoby fizyczne
powiatu
i prawne
A
B
A
B
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
0
0
0
0
9
6
3
1
37
31
6
11
46

37

10

12
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kształciło się w liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym
był powiat lub miasto na prawach powiatu, 3% uczniów w liceach prowadzonych przez organizacje wyznaniowe, po 2% w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina i pozostałe organizacje, jedynie 1% uczniów liceów ogólnokształcących uczy się w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne
i stowarzyszenia.
Na obszarze aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014 zlokalizowanych było 26 techników dla młodzieży, w tym 23 w Poznaniu (tab. 13). Dla
25 szkół organem prowadzącym jest powiat ziemski (6 szkół) oraz miasto na
prawach powiatu (19 szkół). W roku szkolnym 2013/2014 w technikach dla młodzieży w aglomeracji poznańskiej kształciło się 8 202 uczniów (tab. 14). W latach
2004–2014 doszło do wzrostu liczby uczniów kształcących się w technikach dla
młodzieży o 66,8%.
Tabela 12. Liczba uczniów liceów ogólnokształcących według organu prowadzącego w roku
szkolnym 2002/2003 i 2013/2014

Jednostka terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska

A

B

0
176
0
0
0
0
168
40
79
0
50
297
39
0
0
238
0
1087
12852

35
119
0
0
0
0
120
0
14
0
47
294
0
0
0
259
148
1036
12569

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
148
230
0

Organizacje,
Powiat/miasto
stowarzyszenia,
na prawach
osoby fizyczne
powiatu
i prawne
A
B
A
B
0
0
0
0
176
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
120
0
0
0
0
40
0
52
14
27
0
0
0
0
0
0
0
50
0
297
294
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
180
223
58
36
0
0
0
0
912
770
0
0
12394 11781 175
36

13939

13605

0

230

13306

Ogółem

Gmina

A – rok szkolny 2002/2003, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

12551

458

788
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Tabela 13. Liczba techników dla młodzieży w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym
2004/2005 i 2013/2014
Ogółem

Jednostka terytorialna
Czerwonak
Kórnik
Mosina
Rokietnica
Swarzędz
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja poznańska

A
1
0
0
1
1
3
23
26

B
1
1
1
2
1
6
20
26

Powiat/miasto
na prawach powiatu
A
B
1
1
0
1
0
1
1
2
1
1
3
6
22
19
25
25

Pozostałe
organizacje
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

A – rok szkolny 2004/2005, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

W roku szkolnym 2013/2014 największe zróżnicowanie pod względem organów prowadzących cechowało sektor szkolnictwa ogólnokształcącego. W przypadku techników zdecydowanie dominowało szkolnictwo samorządowe (ryc.
12). Szkoły ponadgimnazjalne w aglomeracji poznańskiej zróżnicowane były pod
względem wielkości (ryc. 13). Największym liceum ogólnokształcącym w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014 było V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu z liczbą 756 uczniów, najmniejszym z kolei: IV Prywatne LO im.
Augustyna Aureliusza w Poznaniu (5 uczniów). Największym technikum było
Technikum Ekonomiczno-Handlowe (938 uczniów), najmniejszym: Technikum
w Kórniku (69 uczniów).
Analiza danych dotyczących zmian organizacyjnych szkolnictwa w aglomeracji poznańskiej pozwala stwierdzić, że w ostatniej dekadzie ogólna liczba szkół
podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez
Tabela 14. Liczba uczniów w technikach dla młodzieży w aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2004/2005 i 2013/2014
Jednostka terytorialna
Czerwonak
Kórnik
Mosina
Rokietnica
Swarzędz
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja poznańska

Ogółem
A
143
0
0
56
55
254
4663
4917

B
200
51
88
249
470
1058
7144
8202

Powiat/miasto
na prawach powiatu
A
B
143
200
0
51
0
88
56
249
55
470
254
1058
4660
6808
4914
7866

A – rok szkolny 2004/2005, B – rok szkolny 2013/2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Pozostałe
organizacje
A
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
336
336
336
336
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Ryc. 12. Lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych według organu prowadzącego w roku
szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Ryc. 13. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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samorząd gminny zmalała. Wzrost liczby szkół podstawowych, gimnazjalnych
i liceów ogólnokształcących widoczny był w sektorze szkół niesamorządowych.
W latach 2002–2014 liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
obniżyła się (szczególnie widoczny był spadek liczby uczniów szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej). Liczba uczniów liceów ogólnokształcących
w badanym okresie była raczej stabilna. W latach 2004–2014 nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów techników (mniej więcej połowę, przy spadku liczby
uczniów zasadniczych szkół zawodowych o 1/4).

4.2. Zmiany w rozmieszczeniu szkół
Celem rozdziału jest analiza zmian w rozmieszczeniu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Poznaniu w latach 2006–2014, które polegały
w szczególności na likwidacji placówek szkolnych albo ich budowie na obszarach,
na których nastąpił wzrost liczby ludności. W gminach powiatu poznańskiego,
zwłaszcza tych drugiego pierścienia, likwidowano szkoły głównie na terenach wiejskich, słabo zaludnionych. Likwidacji szkół dokonuje organ prowadzących szkołę
(w przypadku szkół samorządowych na podstawie uchwał rad miast i gmin).
W gminie Buk w 2009 r. zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Otuszu.
Powodem likwidacji była mała liczba uczniów (w roku szkolnym 2006/2007
uczęszczało do niej jedynie 49 uczniów) oraz związane z tym rosnące koszty
utrzymania szkoły. W gminie Komorniki zlikwidowano 2 szkoły podstawowe:
w Szreniawie i Rosnówku. Głównym powodem była mała liczba uczęszczających
do nich uczniów, w roku szkolnym 2006/2007 do SP w Szreniawie uczęszczało
jedynie 9 uczniów, a do SP w Rosnówku – 30 uczniów.
W badanym okresie w gminie Kórnik zlikwidowana została siedziba Szkoły
Filialnej w Robakowie, a w gminie Suchy Las – Szkoła Podstawowa w Złotnikach.
W gminie Mosina do 2012 r. funkcjonowała Katolicka Szkoła im. Jana Pawła II, likwidacja szkoły wynikała jednak z konieczności opuszczenia wynajmowanego od
gminy budynku. W gminie Mosina z dniem 1 września 2011 r. powołano również
Zespół Szkół w Rogalinie, w którym mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum.
Zmiana sieci szkół podstawowych nastąpiła także w gminie Pobiedziska.
W roku szkolnym 2011/2012 zlikwidowano Szkołę Podstawową im. Gen. J. Kąkolewskiego w Pomarzanowicach (w budynku zlikwidowanej szkoły założono
przedszkole). W Pobiedziskach w 2011 r. zlikwidowano też LO i Gimnazjum
Zgromadzenia Sacré Coeur, z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych.
Od kilku lat największe zmiany związane z reorganizacją sieci szkolnej zachodzą
w szkolnictwie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, zwłaszcza w Poznaniu. Malejąca liczba uczniów szkół gimnazjalnych wymusiła konieczność zamykania placówek, głównie w dzielnicach, które ulegały w ostatnich latach depopulacji. W badanym okresie zlikwidowano m.in. XXXIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr
21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, Gimnazjum nr 62 w Poznaniu przy
ul. Janickiego, Gimnazjum nr 57 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu
przy ul. Sierakowskiej 23, Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu na
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os. Bohaterów II Wojny Światowej oraz Gimnazjum nr 25 im. Arkadego Fiedlera
w Poznaniu na os. Tysiąclecia. W Poznaniu w latach 2006–2014 zlikwidowane zostały także 3 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 52 im. Franciszka Ratajczaka, ul. Fabianowo 29, Szkoła Podstawowa nr 44 przy ul. Taczanowskiego oraz
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Mińskiej.
W powiecie poznańskim zlikwidowano Gimnazjum w Napachaniu w gminie
Rokietnica i Gimnazjum w Przeźmierowie w gminie Tarnowo Podgórne. W przypadku szkół gimnazjalnych sieć szkół w badanym okresie nie uległa zmianie
w gminach: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz. Lokalizację szkół zlikwidowanych w latach 2006–2014 przedstawiono na rycinie 14.
W latach 2006–2014 na terenie miasta Poznania utworzono również nowe
placówki. W Poznaniu w 2011 r. oddano do użytku nową szkołę podstawową
w Strzeszynie Greckim przy ul. Hezjoda. Konieczność budowy szkoły wynikała

Ryc. 14. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne zlikwidowane w latach
2006–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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z zapotrzebowania mieszkańców. Strzeszyn Grecki jest bardzo szybko rozwijającą
się dzielnicą, w której w ostatnich latach sukcesywnie powstaje nowa zabudowa
mieszkaniowa.
W gminie Dopiewo w 2012 r. oddano do użytku nową Szkołę Podstawową
w Dąbrówce, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Dla przyszłości”. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce powstała w wyniku społecznego zapotrzebowania na usługi edukacyjne w dynamicznie rozwijającej się podmiejskiej miejscowości aglomeracji poznańskiej. W gminie Rokietnica w 2011 r. wybudowano
ze środków unijnych nowe Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy przy ul. Trakt
Napoleoński 55. W 2007 r. oddano również do użytku nowe Gimnazjum w Baranowie w gminie Tarnowo Podgórne.
W 2012 r. w gminie Puszczykowo decyzją Starostwa Powiatowego w Poznaniu
utworzono w budynku LO w Puszczykowie – Gimnazjum Sportowe. W 2008 r.
powstało m.in. Technikum w Bolechowie – placówka utworzona w wyniku zapo-

Ryc. 15. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne nowo powstałe w latach
2006–2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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trzebowania lokalnego rynku pracy (współpraca z Solaris Bus&Coach). W 2011 r.
otwarto także Technikum w Kórniku, które wraz z istniejącym tam Liceum Ogólnokształcącym utworzyło Zespół Szkół w Kórniku.
Należy zwrócić uwagę na to, że w Poznaniu w latach 2006–2014 dynamicznie
rozwijał się sektor szkolnictwa niesamorządowego. Zaledwie w ostatnich kilku
latach powstały m.in. następujące nowe szkoły podstawowe niesamorządowe:
„Horyzonty” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik, „Skrzydła” Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia Sternik, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II. Lokalizację szkół nowo powstałych w latach 2006–2014 przedstawiono
na rycinie 15.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w latach 2006–2014 powstały: 1 szkoła
podstawowa samorządowa i 10 podstawowych szkół niesamorządowych, 4 gimnazja samorządowe i 10 gimnazjów niesamorządowych, 1 liceum samorządowe
i 4 technika samorządowe. Przyrost liczby szkół charakteryzował zatem szczególnie sektor niesamorządowy, w takim samym stopniu szkolnictwo podstawowe
i gimnazjalne. W przypadku szkół podstawowych niesamorządowych nowo powstałych w tym okresie w Poznaniu na uwagę zasługuje ich lokalizacja w dzielnicach peryferyjnych miasta (blisko granic administracyjnych Poznania), które
w ostatnich latach dynamicznie podlegały procesowi suburbanizacji. W latach
2006–2014 zlikwidowano 9 szkół podstawowych samorządowych w aglomeracji
ogółem (w tym 3 w Poznaniu) oraz 9 gimnazjów (wszystkie w Poznaniu).

4.3. Dostępność przestrzenna szkół
Jednym z celów pracy jest ukazanie dostępności szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych aglomeracji poznańskiej. W rozdziale przedstawiono
iloraz lokalizacji w odniesieniu do bazy szkolnej w układzie gminnym, którego wartość odzwierciedla stosunek udziału dzieci w wieku szkolnym do udziału
uczniów w szkołach6 oraz dostępność przestrzenną szkół mierzoną odległością
fizyczną (ekwidystantą).
Dostępność jest jednym z ważnych zagadnień nie tylko w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, ale również w zbiorze pozostałych
nauk społecznych (Komornicki i in. 2009). Z możliwością skorzystania z oferty
edukacyjnej nieodzownie związane jest pojęcie dostępności przestrzennej, ekonomicznej i czasowej. Według Koźlak (2014) pojęcie dostępności odnoszone jest
do stopnia łatwości, z jakim mieszkańcy danego obszaru uzyskują dostęp do zatrudnienia, edukacji, służby zdrowia, sklepów, rozrywki, społecznych lub innych
rodzajów działalności.
6

Z uwagi na brak danych dotyczących liczby miejsc w szkołach przyjęto, że jej miarą jest liczba
uczniów w szkole. Autorka zdaje sobie jednocześnie sprawę z niedoskonałości tej metody i jej wad.
Należy jednak zwrócić uwagę, że podejście to jest powszechnie stosowane m.in. w statystyce publicznej jako miara dostępności szkolnictwa (np. badania Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pn.
„Dostępność do szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010, 2020
i 2030).
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Wartość ilorazu lokalizacji >1 oznacza, że liczba dzieci w wieku szkolnym
zamieszkałych w gminie jest większa niż liczba uczniów w szkołach na jej terenie
(wg analizowanego etapu kształcenia). Wskaźnikiem ilorazu lokalizacji nieznacznie przekraczającym 1 cechują się gminy: Buk i Murowana Goślina (1,04). Może
to zatem oznaczać, że sieć szkolna w tych gminach ukształtowana jest zgodnie
z warunkami demograficznymi, zaspokaja potrzeby ludności w gminie, a jednocześnie jest ekonomicznie uzasadniona. W niniejszym badaniu iloraz lokalizacji
przyjął najwyższe wartości w gminie Kórnik (1,45) oraz gminie Rokietnica (1,43).
Iloraz lokalizacji przyjmujący wartość poniżej 1 oznacza nadwyżkę liczby uczniów
w odniesieniu do liczby dzieci w wieku szkolnym. Najniższym wskaźnikiem charakteryzuje się Poznań (0,9). Wartości ilorazu lokalizacji dla szkół podstawowych
przedstawiono w tabeli 15.
W przypadku szkół gimnazjalnych wartość ilorazu lokalizacji = 1 charakteryzuje gminę Buk (tab. 16). Iloraz lokalizacji, którego wartość wynosi nieco powyżej 1, cechuje gminę Murowana Goślina (1,03), dlatego można uznać, że potrzeby
dzieci w zakresie kształcenia gimnazjalnego w tej gminie są całkowicie zaspokojone. Wartością ilorazu lokalizacji znacznie powyżej 1 wyróżniają się gmina KomorTabela 15. Liczba dzieci w wieku szkolnym (7–12 lat), liczba miejsc w szkołach podstawowych oraz iloraz lokalizacji w 2014 r.
Liczba dzieci w wieku
7–12 lat
Buk
784
Czerwonak
1686
Dopiewo
1785
Kleszczewo
577
Komorniki
1776
Kostrzyn
1189
Kórnik
1812
Luboń
2005
Mosina
1931
Murowana Goślina
1014
Pobiedziska
1247
Puszczykowo
602
Rokietnica
1119
Stęszew
922
Suchy Las
1290
Swarzędz
3069
Tarnowo Podgórne
1770
Poznań
25260
Aglomeracja
49838
poznańska
Jednostka
terytorialna

% dzieci

Liczba
uczniów

% uczniów

Iloraz lokalizacji

1,57
3,38
3,58
1,16
3,56
2,39
3,64
4,02
3,87
2,03
2,5
1,21
2,25
1,85
2,59
6,16
3,55
50,68

767
1533
1471
611
1438
1126
1285
1920
1735
997
1283
610
805
874
1229
2773
1826
28731

1,50
3,01
2,88
1,20
2,82
2,21
2,52
3,76
3,40
1,95
2,51
1,20
1,58
1,71
2,41
5,44
3,58
56,32

1,04
1,12
1,24
0,97
1,26
1,08
1,45
1,07
1,14
1,04
0,99
1,01
1,43
1,08
1,08
1,13
0,99
0,90

100,00

51014

100,00

1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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Tabela 16. Liczba dzieci w wieku szkolnym (13–15 lat), liczba miejsc w szkołach gimnazjalnych oraz iloraz lokalizacji w 2014 r.
Liczba
dzieci w wieku
13–15 lat
Buk
432
Czerwonak
766
Dopiewo
735
Kleszczewo
239
Komorniki
663
Kostrzyn
585
Kórnik
790
Luboń
958
Mosina
1014
Murowana Goślina
496
Pobiedziska
636
Puszczykowo
297
Rokietnica
468
Stęszew
478
Suchy Las
559
Swarzędz
1422
Tarnowo Podgórne
692
Poznań
11917
Aglomeracja
23147
poznańska
Jednostka
terytorialna

Liczba
uczniów

% uczniów

Iloraz
lokalizacji

1,87
3,31
3,18
1,03
2,86
2,53
3,41
4,14
4,38
2,14
2,75
1,28
2,02
2,07
2,41
6,14
2,99
51,48

425
636
591
249
338
550
535
976
819
476
597
325
284
457
616
1274
643
13019

1,86
2,79
2,59
1,09
1,48
2,41
2,35
4,28
3,59
2,09
2,62
1,42
1,25
2,00
2,70
5,59
2,82
57,08

1,00
1,19
1,23
0,94
1,93
1,05
1,45
0,97
1,22
1,03
1,05
0,90
1,62
1,03
0,89
1,10
1,06
0,90

100,00

22810

100,00

1,00

% dzieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

niki (1,93), Rokietnica (1,62) oraz gmina Kórnik (1,45). Oznacza to, że w tych
gminach liczba młodzieży w wieku 13–15 lat znacznie przewyższa liczbę miejsc
w gimnazjach. Analiza zmian wskaźnika lokalizacji w latach 2002–2014 potwierdza, że pogorszenie dostępności szkół podstawowych w aglomeracji nastąpiło
w gminach: Kórnik (różnica ilorazu lokalizacji = – 0,5), Dopiewo (–0,2), Kleszczewo, Kostrzyn, Luboń, Mosina, Suchy Las, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew,
Suchy Las, Swarzędz (–0,1). Dostępność szkół podstawowych w badanym okresie nie zmieniła się w gminach: Buk, Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska
i Tarnowo Podgórne. Nadwyżka miejsc w szkołach gimnazjalnych w stosunku do
liczby młodzieży w wieku szkolnym występuje w gminie Suchy Las (0,89), w Poznaniu (0,9), Puszczykowie (0,9).
Analiza zmian wskaźnika lokalizacji w latach 2002–2014 wskazuje na to, że
w przypadku szkolnictwa gimnazjalnego najbardziej pogorszyła się dostępność
szkół w gminach: Komorniki (różnica ilorazu lokalizacji = –0,5), Kórnik, Rokietnica (różnica ilorazu lokalizacji = –0,3) oraz Mosina (różnica ilorazu lokalizacji =
–0,2). Dostępność szkół gimnazjalnych w pozostałych gminach poprawiła się (Luboń, Poznań, Suchy Las) lub nie uległa zmianie (Puszczykowo, Kostrzyn, Buk).
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Ilorazy lokalizacji szkół ponadgimnazjalnych obliczono w układzie powiatowym, uwzględniając gminy, w których zlokalizowane są szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (tab. 17). W powiecie poznańskim (iloraz lokalizacji = 3,6)
w 2014 r. istniał niedobór miejsc w szkołach dla młodzieży w stosunku do liczby
osób w wieku 16–19 lat. W Poznaniu natomiast sytuacja była odwrotna, nadmiar
miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych oznacza, że szkoły ponadgimnazjalne
w Poznaniu stanowiły miejsce nauki dla młodzieży spoza Poznania.
Ustalanie sieci szkół na poziomie lokalnym przez gminę szczegółowo regulują zapisy ustawowe, w których określone są maksymalne odległości lokalizacji
szkoły od miejsca zamieszkania ucznia. W przypadku przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I–IV) droga dziecka do szkoły nie może być dłuższa niż 3 km,
natomiast w przypadku szkół podstawowych (klasy V–VI) i gimnazjów – 4 km.
Badanie dostępności przestrzennej szkół podstawowych potwierdza wyniki
badań ilorazu lokalizacji (ryc. 16). Najlepszą dostępnością szkół podstawowych
charakteryzuje się miasto Poznań. W zasadzie cały obszar znajduje się w zasięgu
ekwidystanty 3 km (poza fragmentem północnej części miasta). Najgorszą dostępnością przestrzenną szkół podstawowych charakteryzuje się północna część
gminy Kórnik (Borówiec, Kamionki).
W przypadku szkolnictwa gimnazjalnego dobra dostępność szkół cechuje miasto Poznań, znacznie gorsza – peryferyjne gminy aglomeracji (ryc. 17). W związku z powyższym istotne jest rozpatrzenie możliwości budowy szkół na stykach
gmin, w celu poprawy ich dostępności dla mieszkańców. Sytuację taką należałoby
rozpatrywać np. w przypadku gminy Czerwonak i Murowana Goślina, Buk i Stęszew, Rokietnica i Dopiewo (po wykonaniu odpowiednich analiz opłacalności
takich rozwiązań). Analiza dostępności przestrzennej szkół przemawia zatem za
koniecznością współpracy międzygminnej, szczególnie w zakresie szkolnictwa
podstawowego, a więc tego, którego dostępność dla mieszkańców powinna być
najbardziej dogodna.
Jak wynika z danych otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (SIO),
gminy aglomeracji poznańskiej w różnym stopniu zobligowane są do zorganizowania dowozu do szkół. Na obszarze powiatu poznańskiego liczba dzieci dowożonych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 na koszt gminy wynosiła 3039 (nie uwzględniono dzieci dowożonych do szkół specjalnych),
Tabela 17. Liczba młodzieży w wieku szkolnym (16–19 lat), liczba miejsc w szkołach
ponadgimnazjalnych oraz iloraz lokalizacji w 2014 r.
Jednostka
terytorialna
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska

Liczba
młodzieży
w wieku
13–15 lat
15240
18268
33508

% młodzieży

Liczba
uczniów

% miejsc

Iloraz
lokalizacji

45,48
54,51

3080
21606

12,47
87,52

3,64
0,62

100,00

24686

100,00

1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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Ryc. 16. Dostępność przestrzenna szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Ryc. 17. Dostępność przestrzenna szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Tabela 18. Liczba i odsetek uczniów dowożonych na koszt gminy do szkół podstawowych
i gimnazjalnych w powiecie poznańskim w roku szkolnym 2013/2014
Jednostka terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański

Szkoły podstawowe
liczba uczniów % uczniów
83
10,8
148
9,7
144
10,1
154
28,4
78
5,4
153
13,6
634
49,3
1017
0,0
158
9,1
207
20,8
334
26,3
151
18,8
251
28,7
91
8,4
78
2,8
375
20,5
3039
17,5

Gimnazja
liczba uczniów % uczniów
174
40,9
110
17,3
88
14,9
130
52,2
168
49,7
79
14,4
225
42,1
10
1,0
33
4,0
140
29,4
121
20,3
64
22,5
167
36,5
33
5,6
7
0,6
168
26,1
1717
23,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

co stanowiło 17,5% dzieci uczęszczających do gminnych szkół podstawowych
(tab. 18). Największy odsetek dzieci dowożonych do szkół podstawowych na koszt
gminy cechował gminę Kórnik (49,3%), co jest potwierdzeniem najgorszej na tle
aglomeracji dostępności szkół podstawowych dla dzieci w tej gminie. Wysoki odsetek dzieci dowożonych do szkół podstawowych gminnych cechował również
gminy Kleszczewo (28,4%), Stęszew (28,7%) i Pobiedziska (26,3%). Biorąc pod
uwagę gimnazja w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014 należy
stwierdzić, że największa liczba uczniów dowożona była do szkół gimnazjalnych
w gminach Kleszczewo (52,2%) oraz Komorniki (49,7%).
Badanie dostępności przestrzennej szkół ponadgimnazjalnych w aglomeracji
poznańskiej wykonano przy zastosowaniu ekwidystanty 5, 10 i 15 km. W roku
szkolnym 2013/2014 najlepszą dostępnością cechowały się licea ogólnokształcące, w zasadzie cały obszar aglomeracji poznańskiej (poza południową częścią
gminy Stęszew) znajdował się w zasięgu do 15 km od liceum ogólnokształcącego
(ryc. 18). W przypadku dostępności technikum dla młodzieży, poza ekwidystantą
15 km znajdowały się części gmin na peryferiach aglomeracji (na uwagę zasługuje w szczególności położenie poza ekwidystantą 15 km miejscowości Buk i Pobiedziska). Dostępność przestrzenna szkół ponadgimnazjalnych poza Poznaniem
w badanym okresie była zasadniczo gorsza niż w Poznaniu.
Podsumowując, jednym ze skutków słabej dostępności szkół podstawowych
i gimnazjalnych jest konieczność dowożenia do nich dzieci i młodzieży. Najgor-
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Ryc. 18. Dostępność szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w aglomeracji poznańskiej
w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
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szą dostępnością szkół cechują się obszary peryferyjne gmin, położone z dala
od ich siedzib bądź innych większych miejscowości. Jednym z przykładów takich obszarów jest pogranicze gmin: Suchy Las i Rokietnica, Murowana Goślina
i Pobiedziska oraz Pobiedziska i Kostrzyn. W związku z kosztami ponoszonymi
przez budżet gminny zasadne jest pytanie o możliwość budowania nowych szkół
na granicach gmin lub organizowania wspólnego (międzygminnego) dowożenia
dzieci do szkół. Działania te mogłyby stanowić element zarządzania oświatą na
poziomie aglomeracyjnym.

5. Lokalizacja szkół na tle struktury
przestrzenno-funkcjonalnej aglomeracji
poznańskiej
Aglomeracja poznańska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów
miejskich w kraju, a jej rozwój dokonuje się zarówno na płaszczyźnie gospodarczej,
społecznej, jak i przestrzennej. Rozwój demograficzny i społeczny aglomeracji to
wzrost kapitałów: społecznego i ludzkiego, które opisują cechy ilościowe (wzrost
liczby mieszkańców) oraz jakościowe (wysoko wykształcone społeczeństwo). Rozwój przestrzenny aglomeracji wyraża się poprzez powstawanie nowych terenów
zabudowy mieszkaniowej, sportowo-rekreacyjnej czy handlowo-usługowej.
Jednym z celów pracy, w nawiązaniu do przyjętej koncepcji systemowej, jest
identyfikacja otoczenia, w którym funkcjonują szkoły. Analizy przedstawione
w niniejszym rozdziale były podstawą do wyznaczenia charakterystyk szkół obwodowych oraz w dalszej kolejności do zbadania ich współzależności z wynikami
edukacyjnymi.

5.1. Sieć szkolna na tle rozmieszczenia ludności i jej
struktury według wieku
Według Dzieciuchowicza (1995) badania redystrybucji ludności są przydatne
do oceny ogólnej lokalizacji jednostek gospodarczych, a zarazem efektywności
i lokalizacji inwestycji, a także zagospodarowania środowiska w aglomeracjach
miejskich. Jak podkreśla autor, dynamiczne zmiany w rozmieszczeniu ludności
wielkich miast i aglomeracji miejskich są nierozerwalnie związane z rozwojem
ich systemów przestrzennych, a ich podstawą są migracje.
W granicach aglomeracji poznańskiej według danych GUS w 2013 r. zamieszkiwały 900 423 osoby: 352 395 osób w powiecie poznańskim i 548 028 w Poznaniu. Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej w 2013 r. stanowili 2,3% mieszkańców
kraju i 26% mieszkańców województwa wielkopolskiego. Głównym ośrodkiem
koncentracji ludności jest miasto centralne – Poznań, w którym w 2013 r. skupiało się 60,9% mieszkańców aglomeracji. Należy zaznaczyć, że udział mieszkańców miasta centralnego w aglomeracji poznańskiej zmniejszył się w porównaniu
do 2000 r. o 8,2%. Jak wynika z prognoz GUS, na obszarze aglomeracji poznańskiej
spodziewana jest dalsza dekoncentracja ludności, a proporcje pomiędzy udziałem
ludności w Poznaniu i powiecie poznańskim wyrównają się około 2035 r.
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Badania demograficzne przeprowadzone w układzie obrębów ewidencyjnych
(324 jednostki przestrzenne o powierzchni 0,06 do 75 km2) pozwoliły na przedstawienie rozmieszczenia ludności w mniejszych niż gminy jednostkach przestrzennych (ryc. 19). Największą na tle aglomeracji poznańskiej liczbą ludności
cechują się dzielnice miasta Poznania: Łazarz (59 737 mieszkańców), Winiary
(50 219 mieszkańców) i Piątkowo (45 544 mieszkańców). Poza ww. dzielnicami
dużą liczbą mieszkańców charakteryzują się miasta: Swarzędz (30 427 mieszkańców) i Mosina (13 079 mieszkańców) oraz wieś Koziegłowy w gminie Czerwonak (11 623 mieszkańców). W pozostałych obrębach ewidencyjnych na obszarze
aglomeracji poznańskiej liczba ludności nie przekracza 10 tys. (najmniej zaludnione miejscowości to: Jezierce w gminie Pobiedziska – 2 mieszkańców, Ludwiko-

Ryc. 19. Rozmieszczenie ludności w aglomeracji poznańskiej w układzie obrębów ewidencyjnych w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów miast i gmin aglomeracji poznańskiej.
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wo w gminie Czerwonak – 9 mieszkańców i Otowo w gminie Tarnowo Podgórne
– 12 mieszkańców).
Aglomeracja poznańska notuje w ostatnich latach stałą, wysoką nadwyżkę imigracji nad emigracją ludności, a teren ten zaliczyć można do najbardziej atrakcyjnych pod względem mieszkaniowym w skali kraju, o czym świadczy rosnące
zaludnienie (Łodyga 2008). W latach 2000–2013 liczba mieszkańców aglomeracji
poznańskiej zwiększyła się z 842 772 osób do 900 423, a więc o 57 651 osób
(6,8%), przy czym dynamika zmian liczby ludności na obszarze aglomeracji była
przestrzennie zróżnicowana. W samym Poznaniu liczba mieszkańców spadła z 582
254 do 548 028 osób, czyli o 34 226 osób (ubytek o 5,9%). W badanym okresie
największy wzrost liczby mieszkańców odnotowały gminy: Dopiewo (dynamika =
200,8), Komorniki (dynamika = 198,8) i Rokietnica (dynamika = 188,4).
Dzięki danym demograficznym zagregowanym do poziomu obrębów ewidencyjnych możliwe jest zaobserwowanie procesów demograficznych w skali sublokalnej (ryc. 20). Jak wynika z analiz przeprowadzonych w 2011 r., największą
dodatnią dynamiką przyrostu liczby ludności w aglomeracji poznańskiej w latach
2000–2011 cechowały się obręby (miejscowości): Dąbrówka w gminie Dopiewo
(wzrost liczby ludności ze 185 osób w 2000 r. do 2141 w 2011 r., czyli o 1057%),
Kamionki w gminie Kórnik (wzrost liczby ludności z 417 osób w 2000 r. do 1896
w 2011 r., czyli o 354%), Zalasewo w gminie Swarzędz (wzrost liczby ludności z 511 osób w 2000 r. do 1977 w 2011 r., czyli o 287%). Największy ubytek
liczby ludności w latach 2000–2011 odnotowały dzielnice miasta Poznania: centrum (spadek liczby ludności z 36 466 osób w 2000 r. do 27 914 w 2011 r., czyli
o 23,4%), Jeżyce (spadek liczby ludności z 40 300 osób w 2000 r. do 33 481
w 2011 r., czyli o 16,9%), Łazarz (spadek liczby ludności z 75 181 w 2000 r. do
63 088 w 2011 r., czyli o 16%).
Strefa podmiejska aglomeracji poznańskiej była w ostatnich latach głównym
kierunkiem migracji mieszkańców miasta Poznania. Rozwój gospodarczy strefy
podmiejskiej, lokalizacja nowych firm przy ważnych trasach drogowych (np. Kórnik, Suchy Las) przyczyniły się do wzrostu natężenia stałych migracji mieszkańców w pobliżu miejsca pracy. Migracje mieszkańców, zwłaszcza ludzi młodych
i wykształconych, spowodowały wzrost kapitału społecznego i odmłodzenie demograficzne w gminach podmiejskich. Przestrzenny rozwój aglomeracji, głównie
terenów mieszkaniowych, doprowadził zatem do wykrystalizowania się nowej
struktury funkcjonalno-przestrzennej aglomeracji poznańskiej, w której atrakcyjność pewnych obszarów wzrosła, a innych spadła (celem migracji stały się tereny,
w ocenie migrantów, bardziej atrakcyjne).
Specyficzny typ migracji wewnętrznych, zachodzących na obszarze aglomeracji z powodów mieszkaniowych, nosi nazwę migracji rezydencjalnych. Na podstawie badania ankietowego na próbie sześciuset osób stwierdzono, że głównymi
motywami migracji mieszkańców poza Poznań są: nieodpowiednia powierzchnia
dotychczasowego mieszkania i chęć jego zamiany na większe, zmiana sytuacji
rodzinnej oraz poprawa sytuacji finansowej (Beim, Tölle 2008).
Jak zauważa Ilnicki na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia (2002), migracje do strefy podmiejskiej powodują zmianę jakości potencjału demograficz-
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Ryc. 20. Dynamika zmian liczby ludności w aglomeracji poznańskiej w układzie obrębów
ewidencyjnych w latach 2000–2011 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów miast i gmin aglomeracji poznańskiej.

nego, który rozpatrywany jest najczęściej przez pryzmat poziomu wykształcenia.
W przypadku aglomeracji poznańskiej w latach 2006–2007 45% migrantów do
strefy podmiejskiej stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, a 49% z nich reprezentowało kategorie zawodowe specjalistów czy pracowników usług7. Wśród
rodzin młodych (rozwojowych) znaczna część osiąga wysokie dochody (przykładowo udział tych rodzin w przedziałach o wysokich dochodach netto od 5001–

7

Raport „Migracje mieszkańców Poznania na teren powiatu poznańskiego. Przyczyny, okoliczności,
skutki”, 2008, Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta.
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10 000 zł/rodzinę sięga aż 86%). Do strefy podmiejskiej miasta Poznania migrują
zatem głównie osoby wykształcone i dobrze sytuowane.
Jak wynika z informacji pozyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania, w 2013 r. w Poznaniu zameldowało się 20 474 mieszkańców (wymeldowania stałe i czasowe ogółem): 9904 mężczyzn i 10 570 kobiet.
W 2013 r. najwięcej osób w Poznaniu zameldowało się z gminy Swarzędz (132
osoby), z gminy Luboń (113 osób), z Konina (93 osoby), z Gorzowa Wielkopolskiego (88 osób) oraz Piły (80 osób). W 2013 r. z Poznania wymeldowało się
6705 osób ogółem, przy czym wymeldowania za granicę były niewielkie i wynosiły zaledwie 28 osób. Najwięcej osób w 2013 r. wymeldowało się z Poznania do
gmin strefy podmiejskiej: Dopiewa – 613 osób, Komornik – 571 osób, Tarnowa
Podgórnego – 381 osób, Rokietnicy – 370 osób, Suchego Lasu – 337 osób, Kórnika – 300 osób, Lubonia – 288 osób. Ogółem w 2013 r. do 17 gmin powiatu poznańskiego wymeldowały się z Poznania 4362 osoby, co stanowiło 65% wszystkich emigrantów. Migracje mieszkańców miasta Poznania do strefy podmiejskiej
w 2013 r. dotyczyły zwłaszcza strefy bliższej aglomeracji (B). Kierunki emigracji
mieszkańców miasta Poznania w 2013 r. przedstawiono na rycinie 21.

Ryc. 21. Kierunki emigracji mieszkańców miasta Poznania w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Poznania.
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Na skutek dekoncentracji ludności na obszarze aglomeracji poznańskiej zmieniła się gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach (tab. 19). W Poznaniu
gęstość zaludnienia na 1 km2 zmniejszyła się z 2231 os./km2 w 2000 r. do 2092
os./km2 w 2013 r. We wszystkich gminach aglomeracji poznańskiej, z wyjątkiem
Poznania, gęstość zaludnienia wzrosła. Jak wynika z przeprowadzonych analiz
demograficznych w układzie obrębów ewidencyjnych w 2014 r., największą gęstością zaludnienia cechowały się dzielnice miasta Poznania: Piątkowo (10 592
os./km2) i Łazarz (8 172 os./km2), a najmniejszą (poniżej 5 os./km2) miejscowości: Jezierce w gminie Pobiedziska i Ludwikowo w gminie Czerwonak oraz obszar
Puszczy Zielonki w gminie Murowana Goślina.
Zmiany w rozmieszczeniu ludności zaobserwowane w ostatnich kilkunastu
latach w aglomeracji poznańskiej determinowały funkcjonowanie sieci szkolnej.
W najbardziej zaludnionej dzielnicy miasta Poznania – Piątkowie – w 2014 r. zlokalizowane były 4 szkoły podstawowe samorządowe (SP nr 15, 17, 34, 68) i 2
szkoły podstawowe niesamorządowe (Piątkowska Szkoła Społeczna i Publiczna
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów). Wzrost liczby mieszkańców w części północnej miasta Poznania w ostatnich latach (strefa A) spowodował poważne obTabela 19. Liczba ludności, dynamika zmian zaludnienia i gęstość zaludnienia w aglomeracji poznańskiej w latach 2000–2013
Jednostka terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja poznańska

Liczba osób
2000
11622
21522
10702
4689
11677
15139
14955
23589
23570
15107
15038
8983
7729
13414
10129
36513
16140
260518
582254
842772

2013
12348
26750
21489
6951
23210
17465
23075
30676
29824
16663
18814
9819
14565
14791
15971
46530
23454
352395
548028
900423

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Dynamika
2000–2013
(2000=100)
106,2
124,3
200,8
148,2
198,8
115,4
154,3
130,0
126,5
110,3
125,1
109,3
188,4
110,3
157,7
127,4
145,3
135,3
94,1
106,8

Gęstość zaludnienia
w os./km2
2000
2013
129
136
262
326
99
199
63
94
174
352
98
113
80
124
1815
2191
138
173
88
97
80
100
528
614
98
184
76
85
87
137
358
456
160
230
137
185
2231
2092
390
416
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ciążenie samorządowych szkół na Naramowicach, szczególnie SP nr 35 na os.
Łokietka oraz SP nr 60 na ul. Boranta. Przyjęcie uczniów, zamieszkujących nowo
wybudowane osiedla mieszkaniowe w tej części miasta, wymagało wprowadzenia
dwuzmianowości w obu szkołach.
Na terenach o najmniejszej gęstości zaludnienia w aglomeracji poznańskiej
(poniżej 30 os./km2) w 2014 r. zlokalizowane były m.in.: Szkoła Podstawowa
w Trzebawiu (gmina Stęszew) i Szkoła Podstawowa we Wronczynie (gmina Pobiedziska). Warto zauważyć, że generalnie szkoły w strefie C zlokalizowane są
na obszarach słabo zaludnionych (np. gmina Buk, Stęszew, Murowana Goślina).
Dotyczy to w szczególności szkół podstawowych, których sieć w gminach poza
miastem Poznaniem jest rozproszona z uwagi na odmienne uwarunkowania demograficzne i osadnicze gmin powiatu poznańskiego. Szkoły gimnazjalne zlokalizowane są głównie w dużych miejscowościach gminnych (ryc. 22).
Lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych jest w zasadzie najmniej zależna od
uwarunkowań demograficznych. Wynika to z ponadlokalnej funkcji miasta Poznania jako silnego ośrodka szkolnictwa ponadgimnazjalnego w regionie (najlepsze szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane są w Poznaniu, stąd „przyciągają”
one również uczniów spoza miasta Poznania).
Zmiany rozmieszczenia ludności w gminach aglomeracji poznańskiej przyczyniły się do zmian w strukturze ludności według płci i wieku. W latach 2000–2013
liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat) w aglomeracji poznańskiej zmniejszyła się ze 179 717 do 162 024 (spadek o 9,8%), liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym zwiększyła się z 539 608 do 573 400 (wzrost
o 6,3%), natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się z 123 447
do 164 999 (wzrost o 33,6%). W skali aglomeracji poznańskiej alarmujący jest
gwałtowny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, przy malejącej liczbie
osób w wieku przedprodukcyjnym.
Specyfika procesów demograficznych w aglomeracji poznańskiej jest, jak już
wspomniano, zróżnicowana przestrzennie, stąd zmiany w strukturze ludności
według wieku należałoby również przeanalizować w podziale na miasto centralne i strefę podmiejską. W powiecie poznańskim liczba osób w wieku przed
produkcyjnym w latach 2000–2013 zwiększyła się z 68 877 osób do 77 056
(wzrost o 12%). W Poznaniu liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się w analogicznym okresie z 110 840 do 84 968, a więc aż o 25 872 osoby
(spadek o 23%). Wzrost liczby dzieci i młodzieży w gminach podpoznańskich
przyczynił się do odmłodzenia strefy podmiejskiej, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad dziećmi i edukacyjne. Zmiany liczby
ludności w wieku przedprodukcyjnym w aglomeracji poznańskiej wpłynęły na
konieczność przeprowadzenia reorganizacji sieci szkolnej, przy czym w powiecie poznańskim konieczna była (i w wielu gminach nadal jest) budowa nowych
szkół. W Poznaniu spadek liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przyczynił
się do likwidacji placówek szkolnych.
Szczegółową analizę zmian struktury ludności według wieku przeprowadzono
w edukacyjnych grupach wieku (7–12 lat – szkoła podstawowa, 13–15 – szkoła
gimnazjalna, 16–19 lat – szkoła ponadgimnazjalna, tab. 20). W latach 2000–2013
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Ryc. 22. Lokalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej na tle gęstości zaludnienia w 2014 r. A – szkoły podstawowe, B
– szkoły gimnazjalne, C – szkoły ponadgimnazjalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów miast i gmin aglomeracji poznańskiej.

w aglomeracji poznańskiej doszło do spadku liczby dzieci i młodzieży na wszystkich analizowanych w pracy poziomach kształcenia. Najmniejszy spadek odnotowano w grupie wiekowej dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (7–12
lat) – o 17%. Choć w całej aglomeracji poznańskiej liczba dzieci w wieku 7–12 lat
spadła o około 10 tys., to w wielu gminach odnotowano gwałtowny jej wzrost.
Największy wzrost liczby dzieci w wieku 7–12 lat wystąpił w gminach: Dopiewo
(83%), Komorniki (79%), Rokietnica (74%), Suchy Las (51%). W Poznaniu liczba dzieci w wieku 7–12 lat zmniejszyła się z 36 118 w 2000 r. do 25 260 w 2013 r.
tj. o 30%.
Liczba młodzieży w wieku 13–15 lat w okresie 2000–2013 zmniejszyła się
w aglomeracji poznańskiej o ponad 1/3 (spadek o 37%). Spadek liczby młodzieży w wieku gimnazjalnym odnotowano w 11 z 17 gmin powiatu poznańskiego
i w Poznaniu. Największy spadek liczby młodzieży w wieku 13–15 lat nastąpił
w gminie Murowana Goślina (50%) i w Poznaniu (49%). Największy wzrost liczby młodzieży w wieku 13–15 lat stwierdzono w gminach: Dopiewo (27%), Komorniki (14%) i Suchy Las (14%).
Liczba młodzieży w wieku 16–19 lat w latach 2000–2013 zmniejszyła się
w aglomeracji poznańskiej z 60 395 do 33 508 (czyli o 45%). Spadek liczby mło-
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Tabela 20. Dynamika i zmiany liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w aglomeracji
poznańskiej w latach 2000–2013
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana
Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo
Podgórne
Powiat
poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska

7–12 lat

1116
1981
977
465
993
1422
1406
1881
1996
1700

784
1686
1785
577
1776
1189
1812
2005
1931
1014

627
1243
578
232
584
805
778
1042
1156
994

432
766
735
239
663
585
790
958
1014
496

818
1840
754
344
852
1152
1058
1398
1702
1233

619
1171
845
320
889
854
965
1239
1268
837

Dynamika w %
7–12 13–15 16–19
lat
lat
lat
–30
–31
–24
–15
–38
–36
83
27
12
24
3
–7
79
14
4
–16
–27
–26
29
2
–9
7
–8
–11
–3
–12
–25
–40
–50
–32

1512
688
643
1306
855
3418
1373

1247
602
1119
922
1290
3069
1770

831
435
453
687
489
1942
841

636
297
468
478
559
1422
692

1127
618
576
917
756
2669
1239

883
409
633
700
644
1961
1003

–18
–13
74
–29
51
–10
29

–23
–32
3
–30
14
–27
–18

–22
–34
10
–24
–15
–27
–19

23732 24578 13717 11230 19053 15240

4

–18

–20

36118 25260 23155 11917 41342 18268 –30
59850 49838 36872 23147 60395 33508 –17

–49
–37

–56
–45

2000

2013

13–15 lat
2000

2013

16–19 lat
2000

2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

dzieży w tej grupie wiekowej cechował w badanym okresie wszystkie gminy powiatu poznańskiego z wyjątkiem gmin Dopiewo (12%), Rokietnica (10%) i Komorniki (4%). W Poznaniu liczba młodzieży w tej grupie wiekowej zmniejszyła
się z 41 342 do 18 262 (spadek o 56%).
Wzrost liczby dzieci i młodzieży w aglomeracji poznańskiej charakteryzował
w ostatnich latach głównie gminy przy granicach z Poznaniem. Spowodowało
to odmłodzenie demograficzne strefy podmiejskiej (ryc. 23). Jak wynika z analiz
wykonanych w układzie obrębów ewidencyjnych w 2014 r., udział dzieci i młodzieży był w tych jednostkach przestrzennych zróżnicowany. Najwyższy udział
osób w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat) cechował miejscowości8 położone
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania: Dąbrówkę w gminie Dopiewo
8

Uwzględniono obręby ewidencyjne z liczbą mieszkańców powyżej 1000 (2014).
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(34%) i Lusówko w gminie Tarnowo Podgórne (30%). Najniższym udziałem osób
w wieku przedprodukcyjnym wyróżniały się obręby ewidencyjne9 w śródmiejskiej
części miasta Poznania: Rataje (13%) i Winiary (14%). Na mapie rozmieszczenia
szkół na tle udziału dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym należałoby
zwrócić uwagę w szczególności na północną część gminy Kórnik. W gminie tej
podjęto decyzję o lokalizacji nowego zespołu szkół (szkoła rozpoczęła działalność
z dniem 1 września 2015 r.), co, jak widać na przedstawionych rycinach, należy
uznać za uzasadnione.
Podsumowując, w ostatnich latach aglomeracja poznańska jest obszarem intensywnych przemieszczeń ludności, przy czym głównym miejscem osiedlania
się nowych mieszkańców jest strefa podmiejska bliższa aglomeracji. Gminy podmiejskie są z wielu względów bardziej atrakcyjne niż śródmieście miasta Poznania, m.in. z powodu niższych kosztów zakupu mieszkania czy bliskości terenów
zieleni. Redystrybucja ludności w aglomeracji poznańskiej wpłynęła na jej zmiany
według struktur wieku. Strefa podmiejska w ostatnich latach uległa odmłodzeniu
demograficznemu, podczas gdy strefa centralna aglomeracji wyludnia się, a jej
populacja gwałtownie się starzeje. Zmiany struktur ludności według wieku stanowią istotną informację w zarządzaniu oświatą. Na podstawie aktualnej liczby
osób w wieku przedprodukcyjnym można prognozować przyszłą liczbę uczniów
w szkołach. Na uwagę zasługuje fakt, że w Poznaniu szkoły zlokalizowane są
na obszarach o relatywnie niskim na tle aglomeracji udziale dzieci i młodzieży
w ogóle populacji. W przypadku utrzymywania się tendencji odpływu mieszkańców miasta Poznania do strefy podmiejskiej, niskiego wskaźnika dzietności oraz
starzenia się społeczeństwa może to w przyszłości spotęgować problemy związane z niedoborem liczby dzieci i młodzieży w stosunku do istniejącej sieci szkolnej.

5.2. Rozmieszczenie szkół na tle zabudowy
mieszkaniowej
Celem podrozdziału jest ukazanie rozmieszczenia szkół na tle zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na typ dostępnych danych lokalizację szkół przedstawiono na
mapach udziału powierzchni zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej i jednorodzinnej ogółem) w powierzchni obrębu ewidencyjnego. Gęstość zabudowy jest
miernikiem poziomu urbanizacji obszaru i w niniejszej pracy cecha ta posłużyła scharakteryzowaniu urbanistycznego otoczenia szkoły. Należy jednak w tym
miejscu zaznaczyć, że w pracy przeprowadzono również badanie współzależności
pomiędzy wynikami edukacyjnymi a udziałem zabudowy jednorodzinnej w powierzchni zabudowy mieszkaniowej (rozdział 9). Jak bowiem zauważa Groeger
(2011), zabudowa rezydencjonalna świadczy o zamożności jej mieszkańców.
Aglomeracja poznańska jest od wielu lat obszarem intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Sytuacja na rynku mieszkaniowym zmienia się bardzo
dynamicznie. Tereny mieszkaniowe w aglomeracji poznańskiej w 2013 r. zajmo9

Uwzględniono obręby ewidencyjne z liczbą mieszkańców powyżej 1000 (2014).
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Ryc. 23. Lokalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej na tle udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat) w 2014 r.
A – szkoły podstawowe, B – szkoły gimnazjalne, C – szkoły ponadgimnazjalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędów miast i gmin aglomeracji poznańskiej.

wały powierzchnię 8712 ha, co stanowiło 4% powierzchni aglomeracji. W powierzchni ogółem największy odsetek terenów mieszkaniowych charakteryzował
gminy Luboń (24,8%), Puszczykowo (18,5%) oraz Poznań (12,6%). W latach
2000–2013 liczba mieszkań w aglomeracji poznańskiej wzrosła z 340 024 do
440 335, czyli o 29,5%. Wzrostowi liczby mieszkań towarzyszy poprawa wskaźników mieszkaniowych. W latach 2002–2013 przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania w powiecie poznańskim zwiększyła się z 82,2 do 90,8 m2, a w Poznaniu z 62,4 do 64,7 m2.
W ramach analizy rozmieszczenia zabudowy mieszkaniowej w aglomeracji poznańskiej posłużono się wskaźnikiem udziału powierzchni zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) do powierzchni obrębu ewidencyjnego
(ryc. 24). W 2014 r. największy udział zabudowy mieszkaniowej w stosunku do
powierzchni jednostki obliczeniowej – obrębu ewidencyjnego – charakteryzował
obręby: Przeźmierowo w gminie Tarnowo Podgórne (49%) i Żabikowo w gminie
Luboń (48%). Najmniejszą gęstością zabudowy mieszkaniowej cechowały się obszary słabo zaludnione, zlokalizowane w granicach obszarów prawnie chronionych, na których wprowadzony jest zakaz zabudowy: np. obręb Jeziory na terenie
WPN (0,2%) i Zielonka na terenie Puszczy Zielonki (0,2%).
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W 2014 r. w granicach obrębu ewidencyjnego w Poznaniu cechującego się
największą gęstością zabudowy (Łazarz) zlokalizowanych było 8 szkół podstawowych samorządowych (m.in. SP 9, 26, 69). W Przeźmierowie natomiast znajdowała się jedna samorządowa szkoła podstawowa, a najbliższe Przeźmierowa gimnazjum zlokalizowane było w Baranowie. Wiele szkół w aglomeracji poznańskiej
znajduje się na terenach słabo zaludnionych (np. gmina Stęszew, Pobiedziska,
Murowana Goślina), na których zabudowa mieszkaniowa jest często rozproszona, co powoduje konieczność dowożenia dzieci i młodzieży.
W przypadku szkół podstawowych na uwagę zasługuje niedostosowanie sieci tych szkół w strefach, w których w ostatnich latach doszło do dynamicznego rozwoju zabudowy mieszkaniowej (dotyczy to głównie strefy A – zwłaszcza
północnych części gminy Kórnik oraz miasta Poznania). W przypadku szkolnictwa gimnazjalnego podobna sytuacja cechuje gminę Rokietnica, w której
funkcjonuje zaledwie jedno gimnazjum samorządowe. Z uwagi na łatwiejszy
dojazd liczna grupa gimnazjalistów z gminy Rokietnica dojeżdża do poznańskiego Gimnazjum nr 67 w Kiekrzu (należy zwrócić uwagę na fakt, że od 2014 r.
władze gminy Rokietnica pokrywają koszty nauki młodzieży z Rokietnicy
kształcącej się w szkole w Kiekrzu, co należy uznać za przejaw współpracy mię-

Ryc. 24. Lokalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej na tle gęstości zabudowy mieszkaniowej (jedno- i wielorodzinnej)
w 2014 r. A – szkoły podstawowe, B – szkoły gimnazjalne, C – szkoły ponadgimnazjalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT i EGiB.
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dzygminnej). Szkoły ponadgimnazjalne są zlokalizowane głównie w Poznaniu na
obszarach charakteryzujących się dużą gęstością zabudowy mieszkaniowej, co
wynika m.in. z dłuższego okresu ich funkcjonowania.

5.3. Lokalizacja szkół na tle układu transportu
publicznego
Celem niniejszego podrozdziału jest charakterystyka rozmieszczenia szkół na
tle układu transportu publicznego. Według Gadzińskiego (2013) podstawowym
elementem sprawnie funkcjonującego transportu zbiorowego jest odpowiednio
rozplanowana sieć przystanków. W niniejszej pracy w celu przeanalizowania
otoczenia szkół posłużono się wskaźnikiem dostępności transportowej mierzonej wyposażeniem infrastrukturalnym (gęstością sieci przystankowej transportu
publicznego).
W codziennych dojazdach do szkół na terenie miasta Poznania i powiatu
poznańskiego niewątpliwie duże znaczenie ma sieć autobusowa, obejmująca
zarówno gminną komunikację zbiorową, połączenia realizowane przez Przed-

Ryc. 25. Lokalizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej na tle gęstości sieci przystankowej w 2014 r. A – szkoły podstawowe,
B – szkoły gimnazjalne, C – szkoły ponadgimnazjalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium... (2012).
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siębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) oraz prywatnych przewoźników.
Jak wskazują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę wśród
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu poznańskiego w latach 2014–2015, z tego
środka transportu w codziennych dojazdach do szkół korzystało 43% uczniów.
Istotną rolę w codziennych dojazdach dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Poznania odgrywa także sieć tramwajowa. Najlepszą dostępnością linii tramwajowej charakteryzują się niewątpliwie śródmiejskie dzielnice miasta Poznania.
Biorąc pod uwagę znaczną szybkość przemieszczania się tramwajem oraz możliwość bezkolizyjnego rozwoju sieci tramwajowej na obszarach miejskich, należy
uznać, że rozwój sieci tramwajowej na obszarze aglomeracji poznańskiej powinien być priorytetowy. Przemawiają za tym również badania ankietowe przeprowadzone przez autorkę w latach 2014–2015, z których wynika, że aż 39%
respondentów – rodziców uczniów szkół gimnazjalnych – zadeklarowało, że ich
dziecko dociera do szkoły tramwajem.
Sieć kolejowa to jeden z głównych środków transportu publicznego, który wykorzystywany jest w codziennych dojazdach do szkół w aglomeracji poznańskiej, zwłaszcza przez młodzież pokonującą w drodze do szkoły znaczne
odległości. Z uwagi na koncentrację szkół ponadgimnazjalnych różnego typu
w Poznaniu, możliwość skorzystania z połączeń kolejowych wydaje się niezwykle ważna. Wśród gmin powiatu poznańskiego jedynie dwie: gmina Tarnowo
Podgórne i gmina Kleszczewo nie mają bezpośredniego połączenia kolejowego
z Poznaniem.
Jak wynika z analiz przeprowadzonych w układzie obrębów ewidencyjnych,
dostępność mierzona gęstością przystanków kolejowych, tramwajowych i autobusowych na 1 km2 na obszarze aglomeracji poznańskiej jest zróżnicowana (ryc.
25). Najlepszą dostępnością transportową cechują się dzielnice miasta Poznania:
centrum miasta (14 przystanków/1 km2), dzielnice Winiary, Chartowo, Łazarz,
Piątkowo (13 przystanków/1 km2). Poza obszarem miasta Poznania największa
gęstość sieci przystankowej charakteryzuje miasta Swarzędz, Kórnik i Luboń (po
8 przystanków/1 km2).
Szkoły ponadgimnazjalne samorządowe zlokalizowane są głównie w ścisłym
centrum miasta Poznania bądź w starych dzielnicach śródmiejskiej części Poznania – na Jeżycach, Wildzie, Grunwaldzie. Taka lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych na terenie centrum i śródmieścia miasta Poznania może wpływać na
kierunki dojazdów uczniów z gmin sąsiednich, czemu sprzyjają dogodne powiązania transportowe: tramwajowe, autobusowe i kolejowe (bliskość dworca głównego PKP). Na uwagę zasługuje fakt, że na Piątkowie na os. B. Chrobrego mieści
się zaledwie 1 szkoła ponadgimnazjalna – ZSO nr 15, w której funkcjonuje m.in.
liceum ogólnokształcące, choć dostępność środkami transportu publicznego tej
części miasta, głównie dzięki Poznańskiemu Szybkiemu Tramwajowi, jest bardzo dobra.
Poziom rozwoju transportu publicznego w gminach przekłada się bezpośrednio na dostępność szkół. W 2014 r. najlepszą dostępnością przystanków transportu publicznego cechowały się szkoły położone w centralnych dzielnicach
miasta Poznania (np. SP nr 13, 40, 75). Jak wynika z przeprowadzonej analizy,
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w 2014 r. aż 15 szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej zlokalizowanych
było na obszarach, na których transport publiczny nie funkcjonuje. Sytuacja ta
dotyczyła głównie terenów wiejskich, słabo zabudowanych i zaludnionych, tzw.
drugiego pierścienia gmin aglomeracji (strefa C). Brak dostępu do transportu
publicznego powoduje często konieczność skorzystania z indywidualnych środków transportu lub dowożenia uczniów autobusem gminnym. Należy zauważyć,
że zmiany układu transportowego w ostatnich latach (m.in. powstanie zachodniej obwodnicy miasta Poznania przebiegającej przez gminy Tarnowo Podgórne
i Rokietnica) wpłynęły również na polepszenie dostępności transportowej szkół
zlokalizowanych poza ścisłym śródmieściem miasta Poznania (głównie w strefie
B aglomeracji).

5.4. Rozmieszczenie szkół na tle zjawiska przestępczości
Celem niniejszego rozdziału jest próba scharakteryzowania otoczenia społecznego, w którym funkcjonują szkoły aglomeracji poznańskiej. Wobec braku precyzyjnych danych o zróżnicowaniu struktury społecznej w przestrzeni aglomeracji
w odniesieniu do jednostek sublokalnych (obrębów ewidencyjnych, obwodów
szkolnych), konieczne było posłużenie się pośrednio ją obrazującym wskaźnikiem przestępczości. Uznano, że obraz zjawiska przestępczości w dzielnicy może
w dużej mierze charakteryzować jej społeczność lokalną, a tym samym kształtować również wizerunek szkoły lub wpływać na poziom jej wyników edukacyjnych
(Boxford 2006).
Analizując wartość wskaźnika przestępczości na 1000 mieszkańców, należy stwierdzić, że w 2014 r. największą liczbą przestępstw zgłoszonych na 1000
mieszkańców cechowały się obręby miasta Poznania: Wilda (21 przestępstw zgłoszonych na 1000 mieszkańców), Rataje (17 przestępstw zgłoszonych na 1000
mieszkańców), Łazarz (17 przestępstw zgłoszonych na 1000 mieszkańców, ryc.
26). Poza miastem Poznaniem największym wskaźnikiem liczby przestępstw
zgłoszonych na 1000 mieszkańców cechowało się miasto Swarzędz. Na obszarach o najwyższym wskaźniku przestępczości (powyżej 16 przestępstw zgłoszonych na 1000 mieszkańców) zlokalizowane były 24 szkoły podstawowe. Na tle
miasta Poznania najniższym wskaźnikiem przestępczości cechowały się północne
obręby ewidencyjne: Naramowice i Piątkowo. W powiecie poznańskim w 2014 r.
zjawisko przestępczości dotyczyło szczególnie dużych ośrodków gminnych, było
natomiast dość niskie w gminach w południowo-zachodniej części aglomeracji
(Komorniki, Dopiewo, Stęszew).
W strefie podmiejskiej bliższej (B), zwłaszcza w jej części południowo-zachodniej, wskaźnik przestępczości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przyjął
wartości znacznie poniżej średniej dla aglomeracji poznańskiej (8,6 zgłoszenia
na 1000 mieszkańców). Niski wskaźnik przestępstw zgłoszonych na 1000 mieszkańców charakteryzował zatem strefę podmiejską oraz północną część miasta Poznania. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2008 r. przez Wydział Rozwoju
Miasta Urzędu Miasta Poznania, na obszary podmiejskie aglomeracji poznańskiej
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przeprowadzają się głównie osoby młode i wykształcone. Pomimo znacznego napływu ludności w ostatnich latach do strefy podmiejskiej B, częstotliwość zgłaszanych przestępstw w tej strefie jest znacznie niższa niż na terenach starej zabudowy.
Napływ ludności do gmin podmiejskich nie spowodował gwałtownego wzrostu przestępczości (jak wykazują badania, na obszary podmiejskie przeprowadzają się głównie osoby młode i wykształcone, najprawdopodobniej, o czym
świadczyłyby też wyniki przedstawionych badań, częstotliwość i liczba popełnianych w tych środowiskach przestępstw jest niższa niż na obszarach starej
zabudowy).
Podsumowując, najbardziej negatywne, biorąc pod uwagę znaczne natężenie zjawiska przestępczości, otoczenie społeczne cechowało w badanym okresie
szkoły zlokalizowane w centrum miasta Poznania (strefa A aglomeracji) oraz
część północno-wschodnią aglomeracji poznańskiej (strefa C). W strefie B,
szczególnie w jej części zachodniej (a więc tej, która w ostatnich latach rozwijała
się najbardziej dynamicznie) w 2014 r. wskaźnik przestępczości był najniższy na
tle aglomeracji, stąd należy uznać, że szkoły położone w tej strefie cechowało
lepsze otoczenie społeczne. Na podstawie wykonanych badań należy stwierdzić,

Ryc. 26. Rozmieszczenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w aglomeracji poznańskiej na tle zjawiska przestępczości w 2014 r. A – szkoły podstawowe, B – szkoły gimnazjalne, C – szkoły ponadgimnazjalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
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że skala problemów społecznych w aglomeracji poznańskiej jest silnie zróżnicowana w poszczególnych strefach aglomeracji, przy czym uwagę zwraca ich natężenie przede wszystkim w śródmieściu (a więc tam, gdzie sieć szkolna jest
najgęstsza).

6. Mobilność uczniów w aglomeracji
poznańskiej
Mieszkańców obszarów wielkomiejskich, takich jak aglomeracja poznańska, cechuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne miejsc zamieszkania, pracy i nauki, co
powoduje dużą mobilność tych osób w zakresie codziennych dojazdów do pracy,
szkół i innych instytucji publicznych (Dzieciuchowicz 1995, Bul 2013). Według
Keserű (2013) ilościowa, a nawet jakościowa nierównowaga pomiędzy popytem
a podażą usług edukacyjnych zmusza wielu mieszkańców do odbywania codziennych podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pobierania nauki.
Należy podkreślić, że analizy dotyczące przepływów uczniów między obwodami szkolnymi oraz badania zasięgów oddziaływania szkół ponadgimnazjalnych
mogą stanowić istotne źródło informacji na temat funkcjonowania lokalnego rynku edukacyjnego. W niniejszej pracy w celu wyodrębnienia czynników wpływających na wyniki edukacyjne posłużono się miernikami odzwierciedlającymi mobilność międzyobwodową uczniów: udziałem uczniów uczących się poza obwodem
szkoły, ilustrującym tendencję „ucieczkową” ze szkoły, oraz procentem uczniów
szkoły spoza obwodu szkolnego, utożsamianym w pracy jako „siła” przyciągania
szkoły. Motywacje wyboru szkoły zostały przedstawione w niniejszej pracy w rozdziale 10 i, jak wskazują wyniki badań ankietowych, w przypadku uczniów szkół
podstawowych obwodowość szkoły jest jednym z głównych czynników wpływających na jej wybór (w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych zdecydowanie
bardziej istotny jest prestiż szkoły niż jej obwodowość).

6.1. Przepływy uczniów między obwodami szkół
podstawowych i gimnazjalnych
Przedstawienie zjawiska przepływów uczniów między obwodami szkół podstawowych i gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej ma na celu wskazanie nierównowagi popytu i podaży usług edukacyjnych. Codzienne migracje edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają z nierównomiernego rozmieszczenia sieci szkół
względem miejsc zamieszkania, są też rezultatem konkurencyjności szkół i wyboru jako miejsca nauki niekoniecznie szkół leżących w najbliższej odległości od
miejsca zamieszkania ucznia.
Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. sieć
szkół publicznych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszyst-

92

Mobilność uczniów w aglomeracji poznańskiej

kim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także
określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami.
Pomimo podziału gmin na obwody szkolne wybór szkoły podstawowej i gimnazjum jest w zasadzie dobrowolny. W praktyce zapisy ustawy nie sprowadzają
się do ich ścisłego przestrzegania ani przez dyrektorów, ani przez mieszkańców,
ponieważ nie jest to prawnie wymagane. Uczniowie mają swobodę wyboru szkoły, konieczne jest jedynie uzyskanie zgody dyrekcji szkoły przyjmującej ucznia
spoza obwodu. Według Bajerskiego (2012) nierestrykcyjne traktowanie zasady
rejonizacji przez władze gminne, dyrekcje szkolne oraz rodziców prowadzi do
powstania quasi-rynku edukacyjnego, na którym dla rodziców rzeczywistą alternatywą jest wybór innej szkoły publicznej położonej w innej części miasta.
Dbałość części rodziców o jak najlepszą edukację dla swoich dzieci przez wybór
odpowiedniej szkoły oraz konkurencja między dyrektorami szkół o przyciągnięcie
jak największej liczby jak najlepszych uczniów mogą prowadzić do coraz silniejszego różnicowania się wyników szkół podstawowych i gimnazjów (tj. do coraz
wyraźniejszego podziału na szkoły „dobre” i „słabe”).
W efekcie braku ścisłej rejonizacji szkolnictwa w Polsce dochodzi do zjawiska
przepływów pomiędzy obwodami szkolnymi, przy czym zjawisko to jest bardziej
intensywne w dużych miastach, w których istnieje szeroka oferta kształcenia,
a także możliwość wyboru szkoły niesamorządowej. Jak wskazują wyniki badań,
zjawisko mobilności uczniów między obwodami szkolnymi występuje również na
obszarze aglomeracji poznańskiej.
W roku szkolnym 2013/2014 najbardziej intensywne przepływy uczniów między obwodami szkolnymi zachodziły w Poznaniu (tab. 21). Do poznańskich szkół
podstawowych obwodowych uczęszczała w badanym okresie jedynie nieco ponad
połowa uczniów (56,1%). W przypadku szkół podstawowych dużą mobilnością
międzyobwodową uczniów cechowała się również gmina Swarzędz, położona blisko Poznania i dobrze z nim skomunikowana. W Swarzędzu do podstawowych
szkół obwodowych uczęszczało 61,2% uczniów, nie można zatem wykluczyć, że
część uczniów pobierała naukę w Poznaniu lub okolicznych gminach. Ogółem
w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014 do podstawowych szkół
obwodowych uczęszczało 66,1% uczniów. Przemieszczenia dzieci w wieku szkolnym pomiędzy obwodami szkolnymi związane są przede wszystkim z wyborem
lepszej szkoły niż ta, do której uczeń jest „przypisany”. Jeżeli szkoła, w której
obwodzie mieszka uczeń osiąga niskie wyniki nauczania, prawdopodobne jest, że
uczeń wybierze szkołę lepszą.
Uczniów szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej charakteryzuje większa mobilność międzyobwodowa niż uczniów szkół podstawowych (do obwodowych szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 58,9%
uczniów, tab. 21). Na tle aglomeracji poznańskiej przemieszczenia między obwodami w gimnazjach w badanym okresie były najbardziej intensywne w Pozna-
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niu (tylko 44,4% uczniów uczęszczało do gimnazjów obwodowych). Niski na
tle aglomeracji wskaźnik młodzieży uczęszczającej do gimnazjów obwodowych
w roku szkolnym 2013/2014 cechował również gminę Komorniki (46,1%).
Zebrane dane dotyczące uczęszczania uczniów aglomeracji poznańskiej do
szkół obwodowych pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków. O intensywności przemieszczeń między obwodami w gminach aglomeracji poznańskiej decydują głównie dwa czynniki – liczba szkół i związana z tym zróżnicowana oferta
kształcenia oraz położenie gminy. W przypadku gmin strefy podmiejskiej dalszej
odsetek uczniów uczących się w szkołach obwodowych jest z reguły wyższy niż
w gminach w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania (Buk, Stęszew, Kostrzyn). Wyjątkiem jest gmina Suchy Las, w której odsetek uczniów uczęszczających do szkół
obwodowych jest na tle gmin aglomeracji poznańskiej wysoki. W tym przypadku
należy jednak zwrócić uwagę na to, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Suchym Lesie osiągają wysokie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego (2 pozycja na tle aglomeracji). Bardzo dobre wyniki
szkół w Suchym Lesie mogą być czynnikiem wpływającym na zmniejszenie intensywności przemieszczeń między obwodami szkolnymi.
Tabela 21. Udział uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych obwodowych w całkowitej populacji dzieci w wieku 7–12 lat i 13–15 lat w aglomeracji
poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Jednostka terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja poznańska

Szkoły podstawowe
86,1
65,5
76,4
77,8
67,7
79,6
73,4
76,1
76,8
75,0
77,6
80,2
77,7
85,1
84,0
61,2
74,2
76,1
56,1
66,1

Szkoły gimnazjalne
89,6
61,6
74,7
76,9
46,1
82,4
66,5
62,6
66,5
81,5
75,9
64,3
79,8
87,2
86,6
71,2
72,7
73,3
44,4
58,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Od 2002 r. uczniowie poznańskich szkół mają możliwość rekrutacji poprzez
elektroniczny system Nabór, który opracowany został przez Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe w Poznaniu przy współpracy z Wydziałem Oświaty
Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz dyrektorami
poznańskich szkół. Wdrożenie systemu znacznie usprawniło rekrutację do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Informacje dotyczące przepływów uczniów między placówkami szkolnymi stanowią cenny materiał badawczy na temat mobilności uczniów między szkołami,
w tym placówkami obwodowymi10.
W roku szkolnym 2014/2015 wydzielonych zostało w Poznaniu 38 obwodów
szkolnych dla szkół gimnazjalnych. Gimnazjami nieobwodowymi w Poznaniu
są: Gimnazjum nr 15 „Łejery” przy ul. Brandstaettera 1, Gimnazjum nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Pod Lipami 106, Gimnazjum nr 31 im. Prezydenta
Macieja Frankiewicza na os. Piastowskim 65, Gimnazjum nr 24 na os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, Gimnazjum nr 25 na os. Tysiąclecia 43, Gimnazjum
Dwujęzyczne im. K. Marcinkowskiego przy ul. Bukowskiej 16 i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki przy ul. Żeromskiego 8/12. W systemie Nabór szkoły
nieobwodowe są również ewidencjonowane, dlatego zostały one uwzględnione
w zobrazowaniu sieci powiązań między gimnazjami.
Szkoły gimnazjalne zlokalizowane w Poznaniu mają charakter lokalny lub
ponadlokalny (aglomeracyjny), a ich zasięg oddziaływania jest pochodną lokalizacji i wielkości, dostępności transportowej czy wyników nauczania (ryc. 27).
Analiza danych pozwala również na wyłonienie szkół zlokalizowanych na terenie
powiatu poznańskiego, z których napływ uczniów do gimnazjów poznańskich
jest największy. Do szkół takich w roku szkolnym 2013/2014 należały: Gimnazjum w Robakowie w gminie Kórnik (26 uczniów), Gimnazjum im. Orła Białego
w Daszewicach w gminie Mosina (18 uczniów) i Gimnazjum w Komornikach
w gminie Komorniki (17 uczniów).
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w roku szkolnym 2014/2015 najbardziej intensywne przemieszczenia pomiędzy gimnazjami
w aglomeracji poznańskiej zachodziły na obszarze miasta centralnego aglomeracji – Poznania. Do szkół gimnazjalnych miasta Poznania dojeżdżała w badanym
okresie głównie młodzież zamieszkująca pobliskie gminy (Kórnik, Mosina, Komorniki). Należy uznać, że badanie przepływów uczniów pomiędzy szkołami obwodowymi może stanowić ważne narzędzie w procesie tworzenia polityk oświatowych na poziomie gminnym i ponadgminnym. Niestety badania przepływów
pomiędzy szkołami podstawowymi czy gimnazjami, m.in. z uwagi na trudności
w dostępie do danych, w zasadzie nie są wykorzystywane w zarządzaniu oświatą.
Informacja na temat uczęszczania dzieci i młodzieży do szkoły obwodowej świad10

W niniejszej pracy szczegółowe analizy dotyczące przepływów uczniów między placówkami szkolnymi opracowane zostały na podstawie informacji z systemu Nabór za rok szkolny 2014/2015 (szkoły gimnazjalne), które przekazane zostały przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Wykaz
w formie macierzy przepływów zawiera informację na temat liczby uczniów rekrutujących się ze
szkół obwodowych do placówek w Poznaniu. Dane odnoszące się do roku szkolnego 2014/2015
zawierają informację dotyczącą naboru 3587 uczniów do gimnazjów w Poznaniu (klasy I).

Zasięg oddziaływania szkolnictwa gimnazjalnego miasta Poznania

95

Ryc. 27. Przepływy uczniów pomiędzy gimnazjami samorządowymi w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015 – klasa I
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Nabór.

czyć może o atrakcyjności szkoły, poziomie nauczania czy renomie szkoły, jest
zatem nie tylko informacją istotną z punktu widzenia organu prowadzącego, ale
także dyrektora szkoły.

6.2. Zasięg oddziaływania szkolnictwa gimnazjalnego
miasta Poznania
Celem podrozdziału jest przedstawienie zasięgu oddziaływania poznańskich
szkół gimnazjalnych. Na podstawie danych pozyskanych z systemu Nabór opracowano typologię szkół gimnazjalnych miasta Poznania. Zastosowano metodę
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Tabela 22. Typologia szkół gimnazjalnych miasta Poznania w oparciu o wskaźnik specjalizacji lokalnej Florence’a
Wartość
wskaźnika
0,39–0,68

Liczba
szkół
14

0,69–0,79

13

0,80–0,99

15

Nazwy szkół

Zasięg oddziaływania

GmDw nr 1, Gm 15, Gm 61, GmDw10,
Gm42, Gm4, Gm31, Gm3, Gm5,
Gm29, Gm64, Gm 33, Gm58, Gm6
Gm60, Gm54, Gm26, Gm7, Gm53,
Gm12, Gm51, Gm23, Gm41, Gm56,
Gm50, Gm9, Gm1
Gm40, Gm43, Gm11, Gm2, Gm63,
Gm30, Gm27, Gm44, Gm55, Gm22,
Gm65, Gm20, Gm68, Gm35, Gm66

aglomeracyjny

ogólnomiejski

dzielnicowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Nabór.

specjalizacji lokalnej Florence’a, co pozwoliło na wydzielenie ze zbioru szkół
gimnazjalnych miasta Poznania tych szkół, które charakteryzują różne przedziały
wartości wskaźnika specjalizacji Florence’a (od 0,39 do 0,99). Im wyższa wartość wskaźnika, tym bardziej lokalny (obwodowy) charakter szkoły. Wśród szkół

Ryc. 28. Szkoły gimnazjalne miasta Poznania o różnych zasięgach oddziaływania: aglomeracyjnym, ogólnomiejskim i dzielnicowym w roku szkolnym 2014/2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu Nabór.
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gimnazjalnych wyróżnione zostały szkoły o zasięgu aglomeracyjnym, ogólnomiejskim oraz dzielnicowym.
Do grupy szkół o zasięgu aglomeracyjnym (wskaźnik Florence’a = 0,39–0,68)
zaklasyfikowano ogółem 14 szkół gimnazjalnych, m.in. Gimnazjum Dwujęzyczne
nr 1 w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 16 („Marcinek”) i Gimnazjum nr 42 przy
ul. św. Jerzego 6/10 (tab. 22). Do szkół o aglomeracyjnym oddziaływaniu uczęszcza głównie młodzież z gmin położonych blisko miasta Poznania. 14 gimnazjów
zaklasyfikowano do grupy szkół o zasięgu ogólnomiejskim (wskaźnik Florence’a
= 0,69–0,79). Szkoły te są wybierane głównie przez młodzież poznańską (sporadycznie przez uczniów spoza Poznania), a przepływy uczniów do tych szkół z innych szkół obwodowych miasta Poznania są dość intensywne i dotyczą obszaru
całego miasta. Ostatnią grupę stanowią placówki zaklasyfikowane do grupy szkół
o zasięgu dzielnicowym (wskaźnik Florence’a = 0,80–0,99). Są to szkoły, do których rekrutują się głównie uczniowie ze szkół położonych w bliskim sąsiedztwie.
Przykładami gimnazjów o dzielnicowym zasięgu oddziaływania są m.in.: Gimnazjum nr 20 przy ul. Głównej 42, Gimnazjum nr 22 przy ul. Leszka 42. Te dwa
kolejne typy reprezentuje odpowiednio 13 i 15 gimnazjów (ryc. 28).
Najlepsze poznańskie gimnazja silnie przyciągają młodzież spoza Poznania. Są
to szkoły prestiżowe, które cechuje dobra opinia oraz wysokie wyniki edukacyjne.
W szkołach o zasięgu aglomeracyjnym w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie
osiągali lepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych niż uczniowie pozostałych typów szkół (średnia 71 pkt). Wyniki uczniów z egzaminów gimnazjalnych w szkołach o zasięgu ogólnomiejskim i dzielnicowym były natomiast wyrównane (65,5
pkt – szkoły o zasięgu ogólnomiejskim, 67 pkt – szkoły o zasięgu dzielnicowym).
Badania przepływów uczniów między obwodami szkolnymi, które mogą posłużyć określeniu typologii szkół (a pośrednio także ich rangi), niestety nadal nie są
powszechnie wykorzystywane w praktycznym zarządzaniu oświatą. Mogłyby znaleźć szerokie zastosowanie w sektorze zarządzania usługami edukacyjnymi, m.in.
w zakresie podejmowania decyzji dotyczących reorganizacji sieci szkolnej. Jak ukazują wyniki badań, rola miasta Poznania w kształtowaniu rynku edukacyjnego jest
niezmiernie istotna, a do szkół poznańskich uczęszcza również młodzież spoza Poznania. Kwestia ta przemawia zatem za koniecznością koordynacji polityk oświatowych w skali aglomeracyjnej, także w kontekście zjawiska mobilności uczniów.

6.3. Dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych miasta
Poznania
Celem badania terytorialnego pochodzenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych
miasta Poznania jest określenie zasięgu oddziaływania szkolnictwa ponadgimnazjalnego tego miasta. W niniejszym rozdziale przedstawiono m.in. dane dotyczące liczby uczniów zamiejscowych kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych Poznania. Należy również zaznaczyć, że w niniejszej pracy przeanalizowana
została współzależność pomiędzy wynikami edukacyjnymi a liczbą uczniów zamiejscowych (spoza Poznania) w szkole (rozdział 9).
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Ponadlokalne zasięgi oddziaływania szkolnictwa najdogodniej jest badać na
przykładzie szkół ponadgimnazjalnych. Rozmieszczenie szkół średnich przeważnie w ośrodkach rangi powiatowej powoduje, że ich zasięg jest często ponad
gminny. W przypadku tych szkół istnieje możliwość swobodnego ich wyboru,
bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zgód dyrekcji, tak jak ma to miejsce
w przypadku szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, gdy uczeń uczęszcza
do szkoły pozaobwodowej.
Dane dotyczące dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych pozyskane zostały
z badania ankietowego przeprowadzonego w 2013 r. W badaniu udział wzięło
60 szkół ponadgimnazjalnych samorządowych oraz 3 niesamorządowe szkoły
ponadgimnazjalne (3 licea). Objęto nim 19 592 uczniów samorządowych szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży, co stanowi 98,4% wszystkich uczniów szkół
tego typu w Poznaniu oraz 263 uczniów niesamorządowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w trybie dziennym, co stanowi 12,9% uczniów (a więc ogółem 19 855 uczniów).
Odległość od szkoły przekłada się na liczbę uczniów dojeżdżających do szkół
ponadgimnazjalnych w Poznaniu, ale wpływ na to ma również sieć połączeń
transportu publicznego, głównie kolejowego, oraz lokalizacja w gminie tego typu
szkoły. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w 2013 r. największa liczba
uczniów dojeżdżała do Poznania z gmin powiatu poznańskiego (tab. 23). Łącznie
z terenu powiatu poznańskiego dojeżdżało do Poznania 7378 uczniów, co stanowiło aż 80,8% wszystkich uczniów dojeżdżających. W dalszej kolejności lokują
się powiaty: szamotulski (459 uczniów – 5% wszystkich uczniów zamiejscowych
w Poznaniu), kościański (166 uczniów – 1,8%), obornicki (143 uczniów – 1,6%
wszystkich uczniów zamiejscowych).
Wśród gmin powiatu poznańskiego w 2013 r. największa liczba uczniów dojeżdżała do szkół poznańskich z gminy miejskiej Luboń – aż 809 (tab. 24). Drugą
Tabela 23. Liczba uczniów zamiejscowych (powyżej 50) kształcących się w szkołach ponad
gimnazjalnych w Poznaniu według powiatów w 2013 r.
Powiat
poznański
szamotulski
kościański
obornicki
nowotomyski
wągrowiecki
średzki
czarnkowsko-trzcianecki
wrzesiński
gnieźnieński
Ogółem

Liczba uczniów
zamiejscowych
7378
459
166
143
112
91
85
68
63
53
8618

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Udział w liczbie uczniów
zamiejscowych [%]
80,8
5,0
1,8
1,6
1,2
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6
94,4
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Tabela 24. Gminy charakteryzujące się liczbą uczniów zamiejscowych powyżej 100 kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych w Poznaniu w 2013 r.
Gmina
Luboń
Swarzędz
Czerwonak
Tarnowo Podgórne
Komorniki
Mosina
Dopiewo
Pobiedziska
Kórnik
Suchy Las
Stęszew
Rokietnica
Kostrzyn Wielkopolski
Murowana Goślina
Buk
Kleszczewo
Puszczykowo
Duszniki
Kaźmierz
Czempiń

Powiat
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
szamotulski
szamotulski
kościański

Liczba uczniów zamiejscowych
809
709
656
601
577
537
534
439
413
405
351
297
274
225
198
178
175
158
126
107

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

pozycję pod względem liczby uczniów dojeżdżających zajął Swarzędz z liczbą 709.
W przedziale 500–700 uczniów znalazły się gminy: Czerwonak (656 uczniów),
Tarnowo Podgórne (601 uczniów), Komorniki (577 uczniów), Mosina (537
uczniów) oraz Dopiewo (534 uczniów), a w przedziale 300–500 uczniów gminy:
Pobiedziska (439 uczniów), Kórnik (413 uczniów), Suchy Las (405 uczniów) oraz
Stęszew (351 uczniów). W przedziale 100–300 uczniów dojeżdżających znalazły
się gminy: Rokietnica, Kostrzyn, Murowana Goślina, Buk, Kleszczewo, Puszczykowo, a także gminy spoza powiatu poznańskiego: Duszniki, Kaźmierz, Czempiń.
Dojazdy uczniów do poznańskich szkół ponadgimnazjalnych wykazują zasięg
głównie powiatowy, a liczba uczniów dojeżdżających zależy przede wszystkim od
fizycznej odległości szkoły od miejsca zamieszkania ucznia (ryc. 29). Taki wynik
badania stanowi także odzwierciedlenie organizacji przestrzennej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, dla którego organem prowadzącym jest samorząd powiatowy.
Podsumowując, miasto Poznań cechuje dobrze wykształcona, ponadlokalna
funkcja ośrodka szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Z uwagi na duże oddziaływanie miasta Poznania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, należy uznać,
że jest to ważna funkcja, która wpływa na rozwój potencjałów aglomeracji, m.in.
na wysokie wykształcenie społeczeństwa, oraz sprawia, że Poznań stanowi zaplecze dla kształcenia wykwalifikowanych pracowników, jest miejscem pracy dla
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Ryc. 29. Liczba uczniów zamiejscowych w szkołach ponadgimnazjalnych Poznania (powyżej 50) w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne.

osób zatrudnionych w sektorze oświaty. Miasto Poznań przyciąga uczniów z innych miejscowości, co już samo w sobie jest czynnikiem pozytywnie kształtującym kapitał społeczny aglomeracji poznańskiej (wysokie wykształcenie i kwalifikacje) oraz lokalny i ponadlokalny rynek pracy.

7. Zróżnicowanie przestrzenne warunków
kształcenia w szkołach aglomeracji
poznańskiej
W nawiązaniu do teorii systemowej zaadaptowanej na potrzeby niniejszej pracy
w rozdziale tym przedstawiono cechy składu terytorialnego systemu szkolnego
aglomeracji poznańskiej. Analizie poddano składniki materialne szkół: infrastrukturę i wyposażenie w środki dydaktyczne oraz składnik ludzki: cechy charakteryzujące kadrę nauczycielską i uczniów.
W pierwszej kolejności szczegółowo scharakteryzowano wielkość szkół mierzoną liczbą uczniów i średnią liczbą uczniów w klasie. Pod względem warunków
lokalowych szkoły wzięto pod uwagę: liczbę i rodzaj obiektów sportowych, gabinety lekarskie, wyposażenie szkoły w bibliotekę, kuchnię, stołówkę i świetlicę.
Analizie poddano również wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne (liczba projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych). Sytuacja finansowa szkoły
została scharakteryzowana pod kątem wydatków finansowych przypadających na
1 ucznia. Ofertę dydaktyczną przeanalizowano na podstawie liczby i rodzaju zajęć
pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Z zajęć programowych wybrano ofertę
językową określoną jako możliwość nauki danego języka w szkole (jako obowiązkowego lub dodatkowego).
W celu scharakteryzowania środowiska nauczycielskiego przeanalizowano.
zróżnicowanie szkół według stopnia awansu zawodowego nauczycieli, ich wieku
oraz wykształcenia. Do oceny sytuacji socjalnej uczniów posłużyły dwa wskaźniki: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz refundowanie posiłków
(obiad) w szkole. Szczegółowo przeanalizowano również strukturę uczniów według płci, powtarzalność nauki w szkole oraz liczbę wypadków szkolnych na 100
uczniów.
Z uwagi na brak tego typu danych w zasobach statystyki publicznej, zróżnicowanie badanych cech szkół przedstawiono zasadniczo w układzie terytorialnym
(gminnym) oraz własnościowym (w podziale na szkoły samorządowe i niesamorządowe). Taki podział umożliwił rozpoznanie cech, którymi różnią się poszczególne szkoły w zależności od ich lokalizacji i organu prowadzącego. Rozpoznanie
zróżnicowania warunków nauczania w układzie gminnym i strefowym pozwoliło
wstępnie wyznaczyć czynniki, które najsilniej różnicują szkoły (a tym samym zakładać, które z nich mogą mieć wpływ na wyniki edukacyjne uczniów).
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7.1. Wielkość szkoły i liczba uczniów w klasie
Według Averett i Mc Lennan (2004) wielkość szkoły, podobnie jak w przypadku
firmy, może oddziaływać na jej funkcjonowanie. Autorki stwierdzają, że w dużych szkołach pojawia się problem z utrzymaniem dyscypliny na lekcjach, co
z kolei wpływać może negatywnie na motywację nauczycieli do pracy. Jak zauważa Blatchford (2003), w małych klasach tworzy się lepsza atmosfera nauczania,
uczniowie są bardziej skoncentrowani na zadaniach i na wiedzy przekazywanej
przez nauczyciela, a natężenie agresji między uczniami jest słabsze niż w klasach
dużych.
Szkoły podstawowe na terenie aglomeracji poznańskiej różnią się znacznie
pod względem liczby uczniów. Największe znajdują się głównie w Poznaniu lub
w dużych miejscowościach gminnych. Liczba dzieci i młodzieży przypadająca na
1 oddział klasowy jest zróżnicowana w poszczególnych gminach, co związane jest
bezpośrednio z liczbą uczniów w szkole, a także zdeterminowane układem sieci
osadniczej i warunkami demograficznymi.
W roku szkolnym 2013/2014 największą pod względem liczby uczniów placówką samorządową w aglomeracji poznańskiej była Szkoła Podstawowa nr 5
w Swarzędzu, do której uczęszczało łącznie 1002 uczniów. Liczba szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej, kształcących powyżej 500 uczniów każda,
wynosiła 28. Uczęszczało do nich 17 737 uczniów, tj. 39,5% ogółu uczących się
w szkołach gminnych.
Małe szkoły samorządowe zlokalizowane są w aglomeracji poznańskiej głównie na obszarach wiejskich o relatywnie niskiej gęstości zaludnienia. Najmniejszą szkołą samorządową w roku szkolnym 2013/2014 była Szkoła Podstawowa
w Dopiewcu w gminie Dopiewo, w której w 3 oddziałach klasowych kształciło
się zaledwie 25 uczniów. W aglomeracji poznańskiej znajdowało się w badanym
okresie 18 szkół gminnych, w których kształciło się poniżej 100 uczniów. Uczęszczało do nich zaledwie 1296 uczniów (2,5%). Prowadzenie małych szkół, korzystne z punktu widzenia dostępności dzieci mieszkających na obszarach słabiej
zaludnionych, generuje poważne wydatki dla samorządów. Z punktu widzenia organu prowadzącego konieczne jest efektywne zarządzanie dostępnymi środkami
finansowymi, natomiast prowadzenie szkół małych jest wysoce kapitałochłonne.
Prowadzenie szkół małych jest kosztowne również z uwagi na mniejszą niż w dużych szkołach liczbę uczniów przypadających na 1 oddział klasowy.
Podobnie jak szkoły podstawowe, także największe szkoły gimnazjalne zlokalizowane są w Poznaniu lub większych miejscowościach gminnych. Największym pod względem liczby uczniów gimnazjum samorządowym w roku szkolnym
2013/2014 było Gimnazjum nr 12 na os. S. Batorego w Poznaniu, do którego
uczęszczało 652 uczniów. Wśród 15 największych gimnazjów w aglomeracji poznańskiej, 8 zlokalizowanych było w Poznaniu, pozostałe w gminach: Luboń, Suchy Las, Buk, Swarzędz, Dopiewo. Na obszarze aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2013/2014 zlokalizowanych było 26 szkół gimnazjalnych samorządowych liczących powyżej 300 uczniów, kształciło się w nich 44,7% uczniów szkół
gimnazjalnych.
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Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, najmniejsze szkoły gimnazjalne samorządowe w aglomeracji poznańskiej zlokalizowane są na terenach wiejskich. W roku szkolnym 2013/2014 najmniejsze szkoły kształcące 35
uczniów zlokalizowane były w gminie Kostrzyn – w Siekierkach Wielkich i Brzeźnie. W Poznaniu najmniejszym pod względem liczby uczniów gimnazjum było
Gimnazjum nr 25 na os. Tysiąclecia. W małych szkołach gimnazjalnych liczba
uczniów przypadających na 1 oddział klasowy była w badanym okresie zróżnicowana, najmniejsza w gimnazjum w Siekierkach (gmina Kostrzyn) – 12 uczniów,
największa w Gimnazjum nr 15 „Łejery” w Poznaniu – 27 uczniów.
Biorąc pod uwagę liczbę uczniów, w roku szkolnym 2013/2014 największą
szkołą ponadgimnazjalną samorządową w aglomeracji poznańskiej było Technikum Ekonomiczno-Handlowe przy ul. Śniadeckich 54/58 w Poznaniu, do którego
uczęszczało 929 uczniów. Drugie w kolejności było V LO przy ul. Zmartwychwstańców w Poznaniu, do którego uczęszczało 752 uczniów.
Pod względem liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 najmniejszą szkołą ponadgimnazjalną samorządową w aglomeracji poznańskiej było Liceum Ogólnokształcące w Mosinie, do którego uczęszczało jedynie 14 uczniów. Również
mała liczba uczniów (15) uczęszczała w badanym okresie do III LO w Swarzędzu.
Najmniejszą szkołą ponadgimnazjalną w Poznaniu w roku szkolnym 2013/2014
było XXIII LO przy ul. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu (31 uczniów).
Wśród szkół niesamorządowych w roku szkolnym 2013/2014 największą
szkołą podstawową w aglomeracji poznańskiej była Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium w Poznaniu, do której uczęszczało 449 uczniów, a najmniejszą Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Poznaniu z liczbą
zaledwie 12 uczniów. Największym gimnazjum niesamorządowym w badanym
roku szkolnym było Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Świętego Stanisława
Kostki w Poznaniu (315 uczniów), a najmniejszym Prywatne Gimnazjum Anglojęzyczne Poznań British International School w Poznaniu (6 uczniów). Największym liceum ogólnokształcącym niesamorządowym w aglomeracji poznańskiej
było Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów (162 uczniów), a najmniejszym – IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Augustyna Aureliusza
w Poznaniu (5 uczniów).
W szkołach podstawowych samorządowych aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2014/2015 średnia liczba uczniów na 1 oddział klasowy wynosiła 21
uczniów, w gimnazjach – 23 uczniów, w liceach ogólnokształcących – 24 uczniów,
a w technikach – 22 uczniów (tab. 25). Średnio najliczniejsze oddziały klasowe
w szkołach podstawowych znajdowały się w Luboniu (23 uczniów na 1 oddział),
a także w Poznaniu, Kórniku i Luboniu (po 22 uczniów). W przypadku szkół
gimnazjalnych najbardziej liczne oddziały klasowe cechowały gminę Murowana
Goślina (25), a najmniej liczne gminę Kostrzyn (16).
W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach samorządowych liczba uczniów
przypadających na 1 oddział klasowy była zasadniczo większa niż w szkołach
niesamorządowych. Przykładowo w niesamorządowych szkołach podstawowych
w aglomeracji poznańskiej na 1 oddział klasowy przypadało średnio 15 uczniów,
a w gimnazjach i w liceach ogólnokształcących – po 16 uczniów.
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Analiza podstawowych cech szkół w układzie gminnym i własnościowym pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
–– wielkości szkół i oddziałów klasowych w szkołach aglomeracji poznańskiej
różnych typów są zróżnicowane: małe szkoły samorządowe zlokalizowane są
głównie na obszarach wiejskich o relatywnie niskiej gęstości zaludnienia, natomiast szkoły duże w najbardziej zaludnionych dzielnicach miasta Poznania
lub dużych miejscowościach gminnych;
–– średnia liczba dzieci i młodzieży przypadająca na 1 oddział klasowy w roku
szkolnym 2014/2015 wahała się: od 17 do 22 w szkołach podstawowych (samorządowych), od 16 do 25 w szkołach gimnazjalnych (samorządowych), od
14 do 28 w liceach ogólnokształcących (samorządowych), od 17 do 25 w technikach (samorządowych);
Tabela 25. Liczba uczniów przypadających na 1 oddział klasowy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Jednostka terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
Szkoły samorządowe
17
24
18
19
21
17
17
24
–
20
23
–
20
21
–
17
16
–
22
24
20
23
24
–
20
21
14
17
25
–
18
23
24
20
20
23
22
24
–
16
23
–
20
18
–
19
23
21
21
24
21
19
22
20
22
24
28
21
23
24
Szkoły niesamorządowe
15
16
16

(–) brak szkół danego typu w gminie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Technika
–
18
–
–
–
–
17
–
18
–
–
–
21
–
–
20
–
19
25
22
24
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–– liczba uczniów przypadających na 1 oddział klasowy w szkołach niesamorządowych w badanym okresie była znacznie niższa w szkołach samorządowych
(przykładowo: wynosiła 15 uczniów na oddział w szkole podstawowej i 16
w szkole gimnazjalnej).

7.2. Warunki lokalowe i bezpieczeństwo w szkole
Celem badania jest analiza warunków lokalowych szkoły, głównie w zakresie infrastruktury sportowej, dostępu dzieci do specjalistycznych gabinetów lekarskich,
wyposażenia szkoły w bibliotekę, świetlicę, kuchnię i stołówkę. Wykonanie analiz posłużyło określeniu zróżnicowania warunków lokalowych szkół, a następnie
ocenie ich związku z wynikami edukacyjnymi uczniów. W niniejszym rozdziale
przedstawiono również liczbę wypadków w szkole, ponieważ są one ściśle związane z warunkami lokalowymi (jak wskazują badania, największa liczba wypadków zdarza się na sali gimnastycznej).
Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w Systemie Informacji Oświatowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, technikach i liceach aglomeracji poznańskiej
w roku szkolnym 2012/2013 znajdowały się następujące pomieszczenia szkolne:
1. Pomieszczenia do prowadzenia zajęć lekcyjnych (1626 pomieszczeń), w tym:
–– pracownie komputerowe – 624,
–– pracownie językowe – 334,
–– sale lekcyjne – 577,
–– świetlice szkolne – 314.
2. Pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (441 pomieszczeń):
–– baseny szkoleniowo-rekreacyjne o wymiarach 16,67 × 8,5 m lub o powierzchni równej lub większej niż 141,7 m2 i mniejszej niż 312,5 m2 – 1
obiekt,
–– hale sportowe o wymiarach 44 × 22 m i większe – 6 obiektów,
–– hale sportowe o wymiarach mniejszych niż 44 × 22 m do 36 × 18 m albo
o powierzchni mniejszej niż 986 m2 i równej lub większej niż 648 m2 – 26
obiektów,
–– sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 24 × 12 m do 18 × 9 m lub
o powierzchni mniejszej niż 288 m2 i równej lub większej niż 162 m2 – 158
obiektów,
–– sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 36 × 18 m do 24 × 12 m lub
o powierzchni mniejszej niż 648 m2 i równej lub większej niż 288 m2 – 103
obiekty,
–– sale o powierzchni mniejszej niż 162 m2 – 147 obiektów.
Według danych SIO, w roku szkolnym 2012/2013 jedyną szkołą w aglomeracji
poznańskiej, która w swojej ofercie miała basen, było Gimnazjum nr 54 w Poznaniu – szkoła z oddziałami sportowymi. Dużymi halami sportowymi dysponowały jedynie: Zespół Szkół w Gułtowach (2 hale), Gimnazjum nr 54 w Poznaniu
(1 hala), LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu (1 hala), Zespół Szkół Ogólno-
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kształcących nr 2 w Poznaniu (2 hale). W szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych dla młodzieży (licea ogólnokształcące i technika) w aglomeracji poznańskiej zlokalizowane były liczne boiska sportowe. Najpopularniejsze z nich to: boiska do koszykówki (151 obiektów), boiska do piłki nożnej (146
obiektów) i boiska do siatkówki (122 obiekty).
Ogółem w szkołach samorządowych i niesamorządowych podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 znajdowało
się 907 obiektów sportowych, najwięcej w Poznaniu (531), następnie w Mosinie
(61) i Swarzędzu (44). W szkołach podstawowych samodzielnych znajdowało
się 429 obiektów sportowych, w gimnazjach samodzielnych – 118, w zespołach szkół i placówek oświatowych – 282, w liceach ogólnokształcących – 60,
a w technikach – 18. Największą liczbą obiektów sportowych cechowały się zespoły szkół: Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w gminie Czerwonak (16), Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu
i Gimnazjum nr 63 w Poznaniu (po 15). W szkołach aglomeracji poznańskiej
zlokalizowanych było 206 urządzeń sportowych różnego typu: w tym 11 ścianek
wspinaczkowych, 11 torów przeszkód, 7 strzelnic oraz 4 urządzenia do sportów
wrotkarskich.
W szkołach aglomeracji poznańskiej znajdują się również gabinety medyczne, w których uczniowie mogą znaleźć specjalistyczną pomoc, w roku szkolnym
2012/2013 było to łącznie 575 gabinetów różnego typu, w tym: 198 gabinetów
pedagoga, 176 gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 133
gabinety psychologa, 71 gabinetów logopedy, 23 gabinety lekarskie oraz 23 gabinety stomatologiczne.
W aglomeracji poznańskiej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych samorządowych i niesamorządowych w roku szkolnym 2013/2013
znajdowało się łącznie 528 pomieszczeń bibliotecznych (w 314 szkołach).
W szkołach podstawowych dość powszechne jest również prowadzenie kuchni i stołówek szkolnych. W roku szkolnym 2012/2013 kuchnie szkolne znajdowały się w:
–– 81 ze 172 (tj. 47%) szkół podstawowych samorządowych i niesamorządowych
na obszarze aglomeracji,
–– 23 ze 117 (tj. 20%) gimnazjów samorządowych i niesamorządowych na obszarze aglomeracji,
–– 6 z 55 (tj. 11%) liceów ogólnokształcących samorządowych i niesamorządowych na obszarze aglomeracji oraz 2 z 26 (tj. 7,7%) techników.
Część szkół, z uwagi koszty wynikające z konieczności zatrudnienia dodatkowego personelu, nie prowadzi kuchni, lecz tylko stołówki. Jak wynika z danych
SIO, w roku szkolnym 2012/2013 stołówki zlokalizowane były w:
–– 114 z 172 (tj. 66%) szkół podstawowych samorządowych i niesamorządowych na obszarze aglomeracji,
–– 36 ze 117 (tj. 31%) gimnazjów samorządowych i niesamorządowych na obszarze aglomeracji,
–– 4 z 55 (tj. 7%) liceów ogólnokształcących samorządowych i niesamorządowych na obszarze aglomeracji oraz 4 z 26 (tj. 15%) techników.
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Ryc. 30. Odsetek dzieci w szkołach podstawowych samorządowych w aglomeracji poznańskiej z dostępem do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2012/2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Dla rodziców pracujących niezmiernie istotne jest również to, czy szkoła dysponuje świetlicą. W roku szkolnym 2013/2014 świetlice funkcjonowały
w 143 z 172 szkół podstawowych, w 29 ze 117 gimnazjów, 8 z 55 liceów ogólnokształcących oraz 7 z 26 techników. W szkołach podstawowych samorządowych w aglomeracji poznańskiej dostęp do świetlicy szkolnej posiadało 90,4%
uczniów: w Poznaniu nieznacznie więcej niż w powiecie poznańskim (Poznań:
96,3%, powiat poznański: 84,5% – ryc. 30). W szkołach podstawowych niesa-

Ryc. 31. Odsetek dzieci w szkołach gimnazjalnych samorządowych w aglomeracji poznańskiej z dostępem do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2012/2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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morządowych dostęp do świetlicy szkolnej miało w badanym roku szkolnym
92% uczniów.
W roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach samorządowych dostęp do świetlicy szkolnej był niski w Poznaniu (zaledwie 7,3%), a wyższy w powiecie poznańskim (59%), głównie w gminach wiejskich o słabo rozwiniętej sieci transportu
publicznego, ale położonych blisko miasta Poznania (Rokietnica, Stęszew, Kórnik,
Dopiewo, Tarnowo Podgórne – ryc. 31). Na niski odsetek młodzieży gimnazjalnej
korzystającej ze świetlicy wpływa zapewne niskie zapotrzebowanie. Dobrze rozwinięty transport publiczny w Poznaniu sprawia, że młodzież po odbyciu lekcji
może swobodnie dotrzeć do domu dogodnym środkiem transportu.
W roku szkolnym 2012/2013 dostęp uczniów do psychologa szkolnego był
w gminach aglomeracji poznańskiej bardziej zróżnicowany niż w przypadku dostępu do świetlicy szkolnej. Odsetek dzieci uczących się w szkołach podstawowych samorządowych z dostępem do psychologa szkolnego w aglomeracji poznańskiej wynosił w badanym okresie średnio 51,1%. W szkołach podstawowych
niesamorządowych dostęp do psychologa szkolnego miało 60% uczniów, w gimnazjach 50,3% uczniów, a w liceach ogólnokształcących 42% uczniów. W przypadku szkół podstawowych samorządowych w aglomeracji poznańskiej w badanym
roku szkolnym jedynie w gminie Kleszczewo wszyscy uczniowie mieli dostęp do
psychologa szkolnego (ryc. 32).
W roku szkolnym 2012/2013 dostęp uczniów do psychologa szkolnego miało
55,1% uczniów gimnazjów w aglomeracji poznańskiej. Należy zauważyć również,
że w roku szkolnym 2012/2013 dostęp do psychologa szkolnego w gimnazjach
był powszechniejszy niż w szkołach podstawowych. W badanym roku szkolnym
jedynie w gminach: Buk, Kleszczewo, Komorniki, Luboń i Rokietnica wszyscy
uczniowie szkół gimnazjalnych mieli dostęp do psychologa szkolnego (ryc. 33).

Ryc. 32. Odsetek dzieci w szkołach podstawowych samorządowych w aglomeracji poznańskiej z dostępem do psychologa szkolnego w roku szkolnym 2012/2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Ryc. 33. Odsetek dzieci w szkołach gimnazjalnych samorządowych w aglomeracji poznańskiej z dostępem do psychologa szkolnego w roku szkolnym 2012/2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

W roku szkolnym 2013/2014 w aglomeracji poznańskiej doszło łącznie do
1474 wypadków na terenie szkoły: 2 śmiertelnych (w samorządowych szkołach
podstawowych), 2 ciężkich (w samorządowej i niesamorządowej szkole podstawowej) oraz 1470 wypadków lekkich. Biorąc pod uwagę rodzaj uszkodzenia,
w szkołach aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014 zdarzyły się
następujące wypadki: złamania – 560, zwichnięcia i skręcenia – 311, stłuczenia,
zmiażdżenia – 303, rany zewnętrzne, rozerwania – 137, urazy wewnętrzne – 27,
utrata części ciała – 5, oparzenia – 4 i innego typu niż wyżej wymienione – 127.
Jak wynika ze statystyk Systemu Informacji Oświatowej w Poznaniu, do wypadków szkolnych najczęściej dochodziło na sali gimnastycznej (738 wypadków),
boisku/placu zabaw (382 wypadki) i na korytarzu/na schodach (175 wypadków).
Główną przyczyną ww. wypadków była nieuwaga (973 wypadki) i uderzenie nieumyślne (200 wypadków). Jak wynika z analizy danych, do wypadków w roku
szkolnym 2013/2014 dochodziło najczęściej w szkołach podstawowych (755 wypadków) i gimnazjach (529 wypadków).
W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych samorządowych
w aglomeracji poznańskiej doszło do 686 wypadków. Biorąc pod uwagę liczbę
wypadków szkolnych w przeliczeniu na 100 uczniów, najwyższą wartością wskaźnika cechowały się gminy: Komorniki (3,3), Stęszew (2,9) najniższą: Rokietnica
(0,5), Suchy Las (0,6), Mosina (0,6), Dopiewo (0,8). W gimnazjach liczba wypadków szkolnych w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła 497. Najwyższą wartością
wskaźnika liczby wypadków szkolnych przypadających na 100 uczniów cechowały się gminy: Komorniki (4,7), Murowana Goślina (4,0), Stęszew (43,9), najniższą: Mosina (1,1), Rokietnica (1,8), a więc podobnie jak w przypadku szkół
podstawowych.
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Tabela 26. Wypadki szkolne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 100 uczniów w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
Szkoły samorządowe
1,0
2,4
0
2,1
1,9
0
0,8
3,2
–
0,9
3,6
–
3,3
4,7
–
1,6
2,9
–
1,8
3,0
1,7
2,4
2,5
–
0,6
1,1
0
1,9
4,0
–
1,3
2,2
0
1,1
3,4
1,7
0,5
1,8
–
2,9
3,9
–
0,6
3,7
–
0,9
2,6
4,3
1,0
2,6
0,7
1,5
2,9
1,2
1,5
2,1
0,9
1,5
1,6

2,5
Szkoły niesamorządowe
1,6

Technika
–
0
–
–
–
–
3,9
–
1,1
–
–
–
0
–
–
0,9
–
1,3
0,7

1

1

0,4

0

(–) brak szkół danego typu w gminie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Podsumowując, najlepsze wyposażenie w obiekty sportowe cechuje z reguły szkoły o profilu sportowym (np. Gimnazjum nr 54 w Poznaniu). Biorąc pod
uwagę wyposażenie szkół w gabinety specjalistyczne, w szkołach aglomeracji poznańskiej najbardziej powszechne są gabinety pedagoga oraz profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W zakresie pomocy specjalistycznej w pracy
przeanalizowano szczegółowo dostęp uczniów do psychologa szkolnego. W roku
szkolnym 2012/2013 najlepszy dostęp do psychologa szkolnego mieli uczniowie
szkół podstawowych w Kleszczewie, Murowanej Goślinie, Dopiewie oraz Stęszewie (strefa B i C aglomeracji). W Poznaniu dostęp do psychologa szkolnego
w szkołach podstawowych miało zaledwie 53% uczniów. Najlepszy dostęp do
świetlicy szkolnej cechował szkoły położone w gminach strefy B aglomeracji (np.
Czerwonak, Kórnik, Luboń, Puszczykowo, Rokietnica w przypadku szkół podstawowych), słabszy natomiast w gminach strefy C (Stęszew, Buk, Kostrzyn, Kleszczewo, Pobiedziska). Wynika to zapewne z tego, że inne jest zapotrzebowanie na
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świetlicę w gminach podmiejskich, silnie urbanizujących się, do których w ostatnich latach przeprowadzają się młodzi, pracujący rodzice z dziećmi, a inne na obszarach wiejskich, na których dużo częściej niż w środowisku miejskim dominuje
model rodziny wielopokoleniowej. Wypadki w szkołach aglomeracji poznańskiej
zachodzą najczęściej na sali gimnastycznej, a ich liczba skorelowana jest z wielkością szkoły. Paradoksalnie zatem szeroka oferta sportowa w szkole może mieć
związek z liczbą wypadków.

7.3. Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne
Celem rozdziału jest przedstawienie charakterystyki szkół pod względem wyposażenia w środki dydaktyczne. Jak zauważa Fleming (1974), środki dydaktyczne stanowią składnik środowiska materialnego, w którym odbywa się nauczanie
i uczenie się, a zadaniem tego środowiska jest tworzyć warunki materialne do
realizowania celów kształcenia. Zdaniem autora, głównymi funkcjami środków
dydaktycznych są m.in.: aktywizowanie uczniów, ułatwienie procesu poznawania
rzeczywistości oraz wywołanie pozytywnych motywów uczenia się.
W roku szkolnym 2013/2014 liczba urządzeń technicznych służących do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach aglomeracji poznańskiej (liczba projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych) na 100 uczniów wynosiła 10,9
w szkołach podstawowych samorządowych i 24,1 w szkołach gimnazjalnych samorządowych (tab. 27). Szkoły w ww. środki dydaktyczne generalnie były lepiej
wyposażone w Poznaniu niż w powiecie poznańskim. W szkołach podstawowych
w badanym roku szkolnym najwyższe wartości wskaźników wyposażenia w tablice i projektory cechowały gminy: Pobiedziska, Suchy Las oraz Dopiewo (strefa B
i C aglomeracji), najniższe natomiast gminy: Buk, Kleszczewo, Swarzędz (strefa
B i C aglomeracji).
W przypadku szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 najlepiej wyposażone w urządzenia dydaktyczne szkoły zlokalizowane były w gminach: Puszczykowo, Rokietnica, Komorniki (a więc w strefie B aglomeracji), najgorzej natomiast w Buku i Murowanej Goślinie (strefa C aglomeracji).
Podsumowując, w roku szkolnym 2013/2014 stopień wyposażenia szkół
w pomoce dydaktyczne w aglomeracji poznańskiej był zróżnicowany, choć szkoły podstawowe i gimnazjalne zlokalizowane w Poznaniu były zasadniczo lepiej
wyposażone w tablice multimedialne i projektory niż szkoły w powiecie poznańskim. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych sytuacja była odwrotna, szkoły
ponadgimnazjalne w powiecie poznańskim, zarówno licea, jak i technika, cechowała większa liczba projektorów i tablic interaktywnych w przeliczeniu na liczbę uczniów. W badanym okresie szkoły niesamorządowe były lepiej wyposażone
w środki dydaktyczne na każdym poziomie kształcenia, co zapewne związane jest
z większymi środkami finansowymi, którymi dysponują te szkoły (analizę wydatków na 1 ucznia przedstawiono w podrozdziale 7.4.)
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Tabela 27. Liczba urządzeń technicznych służących do prowadzenia zajęć dydaktycznych
(liczba projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych ogółem) na 100 uczniów
w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
Szkoły samorządowe
4,2
2,8
0,0
8,3
17,0
18,8
13,8
26,4
–
5,2
11,2
–
7,8
29,6
–
9,2
21,1
–
9,0
20,9
8,2
9,8
10,2
–
6,2
10,7
50,0
6,8
4,2
–
28,0
36,2
20,9
11,8
48,0
10,0
8,9
39,4
–
6,9
13,1
–
17,0
28,5
–
5,5
9,3
12,1
8,5
19,9
13,2
9,8
20,5
16,6
12,0
27,8
8,0
10,9
23,4

24,1

Technika
–
32,0
–
–
–
–
54,9
–
22,7
–
–
–
38,6
–
–
20,4
–
33,7
18,7

12,3

26,2

Szkoły niesamorządowe
36,9
26,2

–

(–) brak szkół danego typu w gminie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

7.4. Warunki finansowe szkoły
Celem rozdziału jest przedstawienie zróżnicowania sytuacji finansowej szkół
aglomeracji poznańskiej w oparciu od dane dotyczące wydatków finansowych na
1 ucznia (bez wydatków majątkowych i remontowych). Analizy warunków finansowych szkół aglomeracji poznańskiej dokonano na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, które dotyczą okresu sprawozdawczego od 1 stycznia
do 30 sierpnia 2014 r. Analiza wydatków na 1 ucznia przeprowadzona została
w układzie gminnym i własnościowym.
Wydatki na funkcjonowanie oświaty samorządowej (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) w aglomeracji poznańskiej wyniosły w badanym
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Tabela 28. Wydatki ogółem w zł (1) i średnia suma wydatków na 1 ucznia (2) (bez majątkowych i remontowych) w szkołach samorządowych w aglomeracji poznańskiej
w okresie od 1.01.2014 r. do 30.08.2014 r.
Jednostka
terytorialna

Szkoły
podstawowe
1
2

Licea
ogólnokształcące
1
2
1
2
Szkoły samorządowe
Gimnazja

Technika
1

2

Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn

4984042

7719

2433009 5725

113836

3252

7828423

5319

4158987 6913

1183524

9946

9273350 10699

3719272 6267

–

–

–

–

2363562

4569

1336174 5356

–

–

–

–

6946982

5080

2373728 7023

–

–

–

–

5903730

6657

3338416 5732

–

–

–

–

Kórnik

5687218

4672

3111968 5831

757185

6310

Luboń

8521447

4611

5335843 5442

–

–

Mosina
Murowana
Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew

9194859

5851

5035537 6732

181380 12956

467769 5316

3900449

5575

2749125 5811

–

–

–

–

7190933

6790

2755889 4562

168708

3590

–

–

3557250

5834

2228267 6542

1784368

6069

–

–

3958875

5014

1690569 5953

–

–

2327852 9023

4316247

5669

2514542 5506

–

–

–

5701320

6698

3837222 7806

–

–

Swarzędz
14635067
Tarnowo
10138658
Podgórne
Powiat
114102412
poznański
Poznań
119040068
Aglomeracja po- 233142480
znańska

6875

7793254 5812

1335008

6418

5946

4292421 6686

1014938

6858

–

6093

58704224 6100

6538946

6925

3874573 4704

5166

74939223 7374 63262414

5609 44314374 6625

5629 133643447 6737 69801360

6267 48188946 5665

Suchy Las

819571 4098

259380 5086
–

–

–

–
bd

–
bd
–

Szkoły niesamorządowe
Ogółem

33894890

8456

21051202 9768

7957286

9656

1 – wydatki ogółem, 2 – w przeliczeniu na 1 ucznia, bd – brak danych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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okresie 484 776 233 zł. Wydatki na funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego wyniosły 233 142 480 zł (48,1%), gimnazjalnego – 133 643 447 zł (27,6%),
ogólnokształcącego – 69 801 360 zł (14,4%) i techników – 48 188 946 zł (9,9%).
W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki w samorządowych szkołach podstawowych
w badanym okresie były w gminach zróżnicowane (tab. 28). W aglomeracji poznańskiej na 1 ucznia szkoły podstawowej wydano średnio 5629 zł, przy czym
dla powiatu poznańskiego średnia ta była wyższa od średniej dla miasta Poznania
aż o 927 zł. W szkołach gimnazjalnych z kolei wydatki na 1 ucznia były wyższe
w Poznaniu niż w gminach powiatu poznańskiego aż o 1274 zł. Należy podkreś
lić, że w wydatkach ogółem najwyższy udział miały kwoty na wynagrodzenia
nauczycieli (w szkołach podstawowych aglomeracji poznańskiej – średnio 67%
wydatków ogółem, w gimnazjach – 72%, w liceach ogólnokształcących – 71%,
w technikach – 70%).
Najwyższe wydatki na 1 ucznia w samorządowych szkołach podstawowych cechowały gminy: Dopiewo (10 699 zł), Buk (7719 zł), Swarzędz (6875 zł), najniższe gminy: Kleszczewo (4569 zł), Luboń (4611 zł), Kórnik (4672 zł). W szkołach

Ryc. 34. Wydatki na 1 ucznia w szkołach podstawowych samorządowych w aglomeracji
poznańskiej w okresie od 1.01.2014 r. do 30.08.2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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gimnazjalnych z kolei najwyższe wydatki na 1 ucznia odnotowano w gminach:
Suchy Las (7806 zł), miasto Poznań (7374 zł), Komorniki (7022 zł), najniższe
w gminach: Pobiedziska (4562 zł), Kleszczewo (5356 zł), Luboń (5441 zł). Wydatki na 1 ucznia w szkołach niesamorządowych były w badanym okresie zasadniczo wyższe niż w szkołach samorządowych (średnia dla aglomeracji) na
każdym poziomie kształcenia o około 2000 zł. Wydatki na 1 ucznia w szkołach
niesamorządowych były wyższe niż średnia dla aglomeracji poznańskiej, ponadto
wysokość wydatków na 1 ucznia była ściśle powiązana z wielkością szkoły (im
mniejsza szkoła, tym wydatki na 1 ucznia były większe).
Zróżnicowanie wydatków ponoszonych przez szkoły samorządowe w przeliczeniu na 1 ucznia przedstawiono na rycinie 34. W przypadku szkół położonych
w strefie C, szczególnie w jej północno-wschodniej części, wydatki te w przeliczeniu na ucznia są większe aniżeli w strefie podmiejskiej B. Wynika to zasadniczo
z tego, że w gminach w strefie C zlokalizowane są szkoły o małej liczbie uczniów,
ponadto w ostatnich latach liczba uczniów w strefie B znacznie się zwiększyła, co
powoduje konieczność dysponowania dostępnymi środkami przy zwiększającej
się liczbie uczniów.
Jak już zasygnalizowano, analiza wydatków w szkołach w zależności od rodzaju organu prowadzącego wykazała, że szkoły niesamorządowe cechują znacznie
większe nakłady finansowe w przeliczeniu na 1 ucznia niż szkoły samorządowe.
Szkoły niesamorządowe funkcjonują zatem w lepszych warunkach finansowych,
co uznać należy za ważny element, który stanowi o ich przewadze konkurencyjnej. Większe środki finansowe to bowiem możliwość lepszego doposażenia szkoły czy zorganizowania w szkole atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

7.5. Atrakcyjność oferty dydaktycznej
Ważnym elementem funkcjonowania szkół w aglomeracji poznańskiej jest ich
oferta dydaktyczna. Ofertę dydaktyczną szkoły tworzą nie tylko programowe zajęcia obowiązkowe (nieróżnicujące w zasadzie systemu szkół), ale również zajęcia
pozalekcyjne i dodatkowe. W szkołach różnego typu w aglomeracji poznańskiej
prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
uczniów, takie jak: zajęcia artystyczne, informatyczne, przedmiotowe, sportowe, techniczne i turystyczno-krajoznawcze i inne. Uczniowie uczestniczyć mogą
w wielu zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie ze swoimi preferencjami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.
W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych najbardziej popularne wśród dzieci były zajęcia: przedmiotowe (13 779 uczestników), artystyczne
(11 211 uczestników) i sportowe (10 096 uczestników). Biorąc pod uwagę liczbę
uczestników zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych (jeden uczeń może
wziąć udział w wielu zajęciach), średnia dla aglomeracji poznańskiej w szkołach
podstawowych samorządowych w badanym okresie wynosiła 80,4 na 100 uczniów
i była nieznacznie wyższa w szkołach poznańskich niż w powiecie poznańskim
(tab. 29). Najwyższym wskaźnikiem liczby uczestników zajęć pozalekcyjnych na
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Tabela 29. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych na 100 uczniów
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
Szkoły samorządowe
75,5
59,7
139,3
111,3
103,1
0,0
89,8
26,8
–
69,8
110,2
–
69,2
95,2
–
51,2
67,5
–
47,8
99,8
89,7
68,8
48,3
–
91,5
102,0
143,3
61,4
96,5
–
81,0
72,5
129,8
74,8
103,9
100,8
61,0
41,7
–
107,1
73,0
–
55,7
85,9
–
71,4
86,5
65,8
159,3
65,8
38,0
79,2
78,7
88,3
81,6
67,4
40,4
80,4
112,1

73,1

Technika
–
42,8
–
–
–
–
60,9
–
64,8
–
–
–
44,5
–
–
22,6
–
47,1
24,5

64,4

35,8

Szkoły niesamorządowe
126,2
55,9

25,8

(–) brak szkół danego typu w gminie, bd – brak danych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

100 uczniów cechowały się szkoły podstawowe w gminach: Tarnowo Podgórne
(159,4) i Czerwonak (111,3). W Poznaniu aktywność uczniów w zajęciach pozalekcyjnych była nieznacznie wyższa od średniej dla aglomeracji i powiatu poznańskiego i wynosiła (81,6).
W roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach aglomeracji poznańskiej w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 73 uczniów na 100. Aktywność
uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych była zatem niższa niż aktywność uczniów szkół podstawowych. Najwyższym wskaźnikiem liczby uczestników na 100 uczniów w gimnazjach samorządowych cechowały się gminy: Kleszczewo (110,2), Czerwonak (103,1), Mosina
(102,0), najniższym: Dopiewo (26,8), Rokietnica (41,7) i Luboń (48,3).
W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych aglomeracji poznańskiej w zajęciach pozalekcyjnych różnego typu uczestniczyło 6934 uczniów,
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tj. 32%. Oznacza to, że w aglomeracji poznańskiej średnio co 3 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych. Spośród zajęć poza
lekcyjnych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wybierali najczęściej zajęcia
przedmiotowe (3377 uczniów), sportowe (1468 uczniów) oraz artystyczne (588
uczniów). W badanym roku szkolnym uczniowie liceów ogólnokształcących byli
bardziej aktywni niż uczniowie techników. W Liceum Ogólnokształcącym w Buku
liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych na 100 uczniów wynosiła 139,3, co oznacza, że każdy z uczniów uczestniczy co najmniej w 1 rodzaju zajęć, a co trzeci uczeń
tej szkoły wybierał dodatkowo udział w jeszcze jednym rodzaju zajęć. Podobna sytuacja charakteryzowała gminy Pobiedziska i Puszczykowo, w której każdy uczeń
LO uczestniczył co najmniej w 1 rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Należy zauważyć,
że w podstawowych szkołach niesamorządowych na 100 uczniów przypadało 112
uczestników zajęć pozalekcyjnych oraz 126 w gimnazjach. Może to wskazywać
z jednej strony na większą aktywność szkoły w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych oraz większy udział uczniów w organizowanych przez szkołę zajęciach.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, dzieci mają doskonałe zdolności
przyswajania języków obcych, w szczególności gdy naukę rozpoczynają przed
10 rokiem życia (Koster 2007). W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych aglomeracji poznańskiej uczniowie mieli możliwość
uczenia się 7 języków11, w zależności od oferty szkoły (języki: angielski, chiński,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski). Liczba szkół podstawowych
i gimnazjalnych prowadzących nauczanie danego języka obowiązkowego przedstawiała się następująco: język angielski – 290 szkół, język niemiecki – 160 szkół,
język hiszpański – 52 szkoły, język francuski – 22 szkoły, język rosyjski – 9 szkół,
język włoski – 4 szkoły, język chiński – 1 szkoła (Gimnazjum nr 29 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Poznaniu).
Jako języka obowiązkowego znaczna większość uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych w aglomeracji uczyła się angielskiego (77 687 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, tj, 99,05%), następnie niemieckiego (19 787
uczniów, tj. 25%) oraz hiszpańskiego (3006 uczniów, tj. 3,8%). Biorąc pod uwagę ofertę dydaktyczną szkół pod względem nauczania języków, należy uznać, że
w poznańskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych jest ona najszersza. Spośród ww. języków w Poznaniu istnieje możliwość nauki 7 języków, w gminach
Luboń, Stęszew, Suchy Las (4 języków), w Dopiewie, Kleszczewie, Mosinie, Pobiedziskach, Rokietnicy, Swarzędzu (3 języków).
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najczęściej wybierali jako język obowiązkowy: angielski (21 602 uczniów, tj. 98,9%),
niemiecki (15 206 uczniów, tj. 69,6%), hiszpański (2774 uczniów, tj. 12,7%)
i francuski (1465 uczniów, tj. 6,7%). Ponadto w 6 poznańskich liceach ogólnokształcących (m.in. w LO św. Marii Magdaleny, III LO w Poznaniu, LO Sióstr
Urszulanek) istnieje możliwość nauki języka łacińskiego (z tej możliwości korzystało 1160 uczniów, tj. 5,3%).
11

Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie klas pierwszych gimnazjum rozpoczęli obowiązkową naukę dwóch języków obcych.
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Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i językowych stanowi jedno z kryteriów
wyboru szkoły przez dzieci i młodzież (rozdział 10). W szkołach aglomeracji
poznańskiej najczęściej wybierane są przez dzieci i młodzież zajęcia: przedmiotowe, artystyczne i sportowe. Aktywność szkół i uczniów w tym zakresie jest
zróżnicowana, należy jednak zauważyć większą aktywność uczniów w szkołach
niesamorządowych (dotyczy to szkół podstawowych i gimnazjów). Szkoły niesamorządowe „rywalizują” pomiędzy sobą o uczniów, często są również płatne,
stąd jednym z oczekiwań rodziców jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i językowych. Ponadto szkoły te cechują znacznie lepsze warunki finansowe, a co za
tym idzie – mają one większą możliwość organizowania zajęć tego typu.

7.6. Kadra dydaktyczna
W niniejszym rozdziale przeanalizowano wybrane cechy grona nauczycielskiego:
średnią wieku nauczycieli, udział nauczycieli pod względem stopnia awansu zawodowego oraz ich wykształcenie.
W roku szkolnym 2014/2015 na obszarze aglomeracji poznańskiej zatrudnionych było łącznie 12 563 nauczycieli (w szkołach samorządowych i niesamorządowych ogółem). Spośród wszystkich nauczycieli w szkołach aglomeracji
poznańskiej najwięcej pracowało w Poznaniu (8167, tj. 65%). W szkołach samorządowych zatrudnionych było 12 505 nauczycieli, tj. 99,5% (tab. 30).
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1
marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393), wyróżnia się następujące stopnie awansu: I stopień:
nauczyciel stażysta, II stopień: nauczyciel kontraktowy, III stopień: nauczyciel
mianowany, IV stopień: nauczyciel dyplomowany. Biorąc pod uwagę stopnie
awansu zawodowego, w roku szkolnym 2014/2015 w aglomeracji poznańskiej
pracowało ogółem w szkołach samorządowych i niesamorządowych: 704 nauczycieli stażystów (5,6%), 2779 nauczycieli kontraktowych (22,1%), 4696 nauczycieli mianowanych (37,4%), 4242 nauczycieli dyplomowanych (33,8%). Ponadto
pracowało 130 (1,1%) nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, 7 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 9
Karty Nauczyciela oraz 5 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a–1d ustawy o systemie oświaty.
W roku szkolnym 2014/2015 struktura nauczycieli według stopnia awansu
zawodowego w gminach aglomeracji poznańskiej była zróżnicowana (tab. 30,
31). W gminach podmiejskich o najbardziej dynamicznym w ostatnich latach
przyroście liczby mieszkańców udział nauczycieli z najniższym stażem zawodowym (nauczyciel stażysta) był najwyższy, a ze stopniem awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego – najniższy. W aglomeracji poznańskiej udział nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany) był najwyższy w liceach ogólnokształcących (42,6%), następnie w technikach
(38,3%), gimnazjach (33,8%) i szkołach podstawowych (28,8%).

120

Zróżnicowanie przestrzenne warunków kształcenia w szkołach aglomeracji poznańskiej

Najniższy odsetek nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego
w szkołach podstawowych cechuje gminy: Dopiewo (20,2%) i Kórnik (22,2%),
a najwyższy: gminę Buk (49,9%) i Pobiedziska (42,7%). W gimnazjach najniższym odsetkiem nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego cechują się gminy: Rokietnica (23,1%), Komorniki (27,1%), Dopiewo (28%), a więc
gminy pierwszego pierścienia aglomeracji (strefa B aglomeracji), najwyższym
Stęszew i Pobiedziska – powyżej 50% (strefa C).
Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu związane jest z doświadczeniem zawodowym nauczyciela. W gminach podpoznańskich silnie suburbanizujących się
w ostatnich latach udział nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego jest na tle aglomeracji najniższy. Tendencja ta widoczna jest na wszystTabela 30. Liczba i odsetek nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (samorządowych i niesamorządowych ogółem) w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Jednostka
terytorialna

stażysta

liczba
Buk
5
Czerwonak
12
Dopiewo
26
Kleszczewo
7
Komorniki
32
Kostrzyn
10
Kórnik
13
Luboń
12
Mosina
14
Murowana
9
Goślina
Pobiedziska
9
Puszczykowo
10
Rokietnica
12
Stęszew
11
Suchy Las
11
Swarzędz
27
Tarnowo
14
Podgórne
Powiat
234
poznański
Poznań
470
Aglomeracja 704
poznańska

%
3,2
3,9
8,0
5,8
12,6
4,9
6,0
3,9
3,5
5,5

Liczba i udział nauczycieli
kontrak
dyplomomianowany
pozostali
towy
wany
liczba % liczba % liczba % liczba %
26 16,8
48 31,0
75 48,4
1
0,6
70 22,5 125 40,2 104 33,4
0
0,0
95 29,3 136 42,0
64 19,8
3
0,9
33 27,5
41 34,2
39 32,5
0
0,0
86 33,9
75 29,5
60 23,6
1
0,4
37 18,1
85 41,7
72 35,3
0
0,0
45 20,7
97 44,7
62 28,6
0
0,0
63 20,6 103 33,7 127 41,5
1
0,3
70 17,4 186 46,2 129 32,0
4
1,0
17 10,4

62
69
68
39
89
233
94

30,8
39,9
34,2
24,8
35,3
37,0
28,7

64 39,3
102
52
60
74
76
239
125

0

0,0

163

4,5
5,8
6,0
7,0
4,4
4,3
4,3

26
41
59
31
75
127
93

50,7
30,1
30,2
47,1
30,2
37,9
38,2

2
1
0
2
1
4
1

1,0
0,6
0,0
1,3
0,4
0,6
0,3

201
173
199
157
252
630
327

5,3

994 22,6 1623 36,9 1524 34,7

21

0,5

4396

1785 21,9 3073 37,6 2718 33,3 121
2779 22,1 4696 37,4 4242 33,8 142

1,5
1,1

8167
12563

5,8
5,6

12,9
23,7
29,6
19,7
29,8
20,2
28,4

73 44,8

ogółem
liczba
155
311
324
120
254
204
217
306
403

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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kich poziomach kształcenia. W szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych niesamorządowych średni udział nauczycieli z najwyższym
stopniem awansu zawodowego w roku szkolnym 2014/2015 był znacznie niższy
niż w szkołach samorządowych (w szkołach podstawowych wynosi 8,4%, w gimnazjach 16,3%, w liceach ogólnokształcących 20,7%).
W roku szkolnym 2014/2015 średnia wieku nauczyciela szkoły podstawowej samorządowej w aglomeracji poznańskiej wynosiła 42,9 roku, szkoły gimnazjalnej – 43,5 roku, liceum ogólnokształcącego – 45,8 roku, technikum – 45
lat. Najmłodszą kadrą dydaktyczną w samorządowych szkołach podstawowych na
tle aglomeracji poznańskiej wyróżniały się gminy: Komorniki – 39 lat, Tarnowo
Podgórne i Rokietnica – 41 lat, najstarszą gminy: Murowana Goślina – 47 lat,
Kostrzyn i Pobiedziska – 46 lat (ryc. 35).
Tabela 31. Udział nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego (nauczyciel
dyplomowany) w ogólnej liczbie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
Szkoły samorządowe
49,9
41,7
57,9
24,3
39,4
41,1
20,2
28,0
–
30,2
35,3
–
25,1
27,5
–
32,7
35,5
–
22,2
36,6
33,3
39,5
44,2
–
28,8
35,2
33,8
28,6
40,8
–
42,7
54,2
69,2
26,7
28,8
42,9
29,1
23,1
–
37,1
54,7
–
25,9
33,2
–
35,9
33,7
42,7
26,4
52,1
50,0
30,9
37,9
46,4
26,8
29,6
38,9
28,8
8,4

33,8
Szkoły niesamorządowe
16,3

Technika
–
41,1
–
–
–
–
33,3
–
33,8
–
–
–
38,3
–
–
41,9
–
37,7
38,9

42,6

38,3

20,7

bd

(–) brak szkół danego typu w gminie, bd – brak danych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

122

Zróżnicowanie przestrzenne warunków kształcenia w szkołach aglomeracji poznańskiej

Ryc. 35. Średnia wieku nauczycieli w szkołach podstawowych samorządowych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

W szkołach gimnazjalnych samorządowych podobnie jak w szkołach podstawowych najmłodsza kadra nauczycielska cechowała gminę Komorniki – 37 lat,
następnie gminę Kórnik – 40 lat, najstarsza gminy: Pobiedziska – 46 lat, Kostrzyn
– 45 lat i Murowana Goślina – 45 lat (ryc. 36). W Poznaniu średnia wieku nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjalnej była nieco niższa niż w szkołach tego
typu w powiecie poznańskim, odwrotnie jednak w przypadku liceów ogólno

Ryc. 36. Średnia wieku nauczycieli w szkołach gimnazjalnych samorządowych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Ryc. 37. Średnia wieku nauczycieli w liceach ogólnokształcących samorządowych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

kształcących i technikach (w tym przypadku średnia wieku nauczycieli była nieznacznie wyższa niż w szkołach tego typu w powiecie poznańskim).
Biorąc pod uwagę szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015,
należy stwierdzić, że najmłodsi nauczyciele pracowali w liceach ogólnokształcących w gminach Kórnik i Buk oraz w technikach w Buku i Poznaniu (ryc. 37).
Najstarsi nauczyciele pracowali w gminie Mosina, Tarnowo Podgórne, Swarzędz
(licea ogólnokształcące) oraz Mosina i Rokietnica (technika – ryc. 38).
W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych niesamorządowych
w aglomeracji poznańskiej średnia wieku nauczyciela w szkole podstawowej wy-

Ryc. 38. Średnia wieku nauczycieli w technikach samorządowych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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nosiła 38 lat, w gimnazjach – 41 lat, w liceach ogólnokształcących – 44 lata, była
więc niższa we wszystkich typach szkół w porównaniu ze szkołami samorządowymi. Na tle aglomeracji poznańskiej najmłodszą kadrą dydaktyczną charakteryzowały się gminy podmiejskie, szczególnie te położone w północno-zachodniej
części aglomeracji oraz szkoły zlokalizowane w peryferyjnych częściach miasta
Poznania (szkoły w strefie B aglomeracji – ryc. 39). Szkoły w centralnej części
miasta (strefa A) i w strefie podmiejskiej dalszej (C) cechowała najwyższa na
tle aglomeracji średnia wieku nauczycieli, co związane jest z dłuższym okresem
funkcjonowania tych placówek. Młodszy wiek nauczycieli był zatem charakterystyczny dla szkół w gminach podmiejskich, szczególnie w zachodniej części
aglomeracji, która w ostatnich latach najbardziej dynamicznie się rozwijała. Ponadto więcej młodszych nauczycieli pracowało w szkołach niesamorządowych niż
samorządowych (dotyczy to wszystkich analizowanych poziomów kształcenia).
W szkołach aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015 największą
grupę nauczycieli stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (dyplom ukończenia studiów magisterskich) oraz przygotowaniem pedagogicznym (93%).

Ryc. 39. Średnia wieku nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych samorządowych
w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Nieliczną grupę tworzyli nauczyciele posiadający dyplom ukończenia wyższych
studiów zawodowych lub dyplom ukończenia studiów I stopnia i przygotowanie
pedagogiczne, tj. zaledwie 3,6%, oraz osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego i przygotowanie pedagogiczne, tj. 1,6% (82%
pracujących w Poznaniu).
W roku szkolnym 2014/2015 miasto Poznań wyróżniało się na tle aglomeracji
największą liczbą nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego (154 nauczycieli). 19 nauczycieli mających stopień naukowy
doktora pracowało w szkołach podstawowych aglomeracji poznańskiej, w tym 8
w szkołach niesamorządowych, natomiast 45 w szkołach gimnazjalnych, w tym
27 w gimnazjach niesamorządowych. W szkołach ponadgimnazjalnych aglomeracji poznańskiej (liceach ogólnokształcących i technikach) pracowało 122 nauczycieli ze stopniem naukowym doktora. Największą liczbę tak wysoko wykwalifikowanych nauczycieli zatrudniono w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12
w Poznaniu (9), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu popularnie
zwany „Marcinkiem” (8) i LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu (9).
W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach w aglomeracji poznańskiej pracowali głównie nauczyciele posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich
i przygotowanie pedagogiczne, choć ich udział w poszczególnych gminach był
zróżnicowany (tab. 32). W gminach silnie suburbanizujących się udział ten był
w badanym okresie z reguły niższy niż w gminach drugiego pierścienia (np. Komorniki, Luboń, Rokietnica) na korzyść nauczycieli mających dyplom ukończenia
wyższych studiów zawodowych lub dyplom ukończenia studiów I stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.
W roku szkolnym 2014/2015 udział nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego w gminach aglomeracji poznańskiej był
zróżnicowany w zależności od typu szkół (tab. 33). Największy udział nauczycieli
posiadających tytuł doktora charakteryzował licea ogólnokształcące (2,4%), następnie technika (2,4%), gimnazja (1,1%) i szkoły podstawowe (0,4%). Na tle
gmin aglomeracji poznańskiej najwyższym udziałem nauczycieli mających stopień naukowy doktora w szkołach podstawowych cechowały się gminy: Tarnowo
Podgórne (2,3%), Pobiedziska i Puszczykowo, natomiast w gimnazjach: Rokietnica (5,1%), Komorniki (3,9%), Czerwonak (2,9%). W liceach ogólnokształcących
największy udział nauczycieli ze stopniem naukowym doktora charakteryzował
gminy Tarnowo Podgórne (5%), Kórnik (4,8%), a w technikach również gminy
Kórnik (4,8%) i Swarzędz (2,6%).
W szkołach podstawowych niesamorządowych aglomeracji poznańskiej nauczyciele ze stopniem naukowym doktora stanowili 0,9%, w gimnazjalnych
5,4%, liceach ogólnokształcących 8,1%. Udział nauczycieli posiadających stopień
naukowy doktora był w badanym roku szkolnym wyższy w szkołach niesamorządowych niż samorządowych, oznacza to, że szkoły niesamorządowe zatrudniają
najwyżej wykwalifikowaną pod względem wykształcenia kadrę nauczycielską.
Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, środowisko nauczycielskie
jest zróżnicowane pod względem wieku i stażu zawodowego, a także wykształ-
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Tabela 32. Liczba nauczycieli według posiadanego wykształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogółem w aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2014/2015

liczba

%

liczba

%

pozostali

%

liczba

%

9

5,8

0

0,0

1

0,6

96,1

7

2,3

2

0,6

1

0,3

92,3

16

4,9

5

1,5

4

1,2

107

89,2

11

9,2

1

0,8

1

0,8

235

92,5

17

6,7

0

0,0

0

0,0

0,5

200

98,0

3

1,5

0

0,0

0

0,0

0,9

206

94,9

8

3,7

0

0,0

1

0,5

1

0,3

281

91,8

19

6,2

3

1,0

2

0,7

1
1

0,2
0,6

374
152

92,8
93,3

22
8

5,5
4,9

1
0

0,2
0,0

5
2

1,2
1,2

2

1,0

190

94,5

5

2,5

2

1,0

2

1,0

1

0,6

166

96,0

5

2,9

0

0,0

1

0,6

Rokietnica

2

1,0

184

92,5

12

6,0

0

0,0

1

0,5

Stęszew

0

0,0

146

93,0

10

6,4

0

0,0

1

0,6

Suchy Las

2

0,8

229

90,9

14

5,6

2

0,8

5

2,0

Swarzędz
Tarnowo
Podgórne
Powiat
poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska

9

1,4

583

92,5

23

3,7

8

1,3

7

1,1

5

1,5

311

95,1

9

2,8

0

0,0

2

0,6

31

0,7

4107

93,4

198

4,5

24

0,5

36

0,8

146

1,8

7599

93,0

255

3,1

60

0,7

107

1,3

177

1,4

11706

93,2

453

3,6

84

0,7

143

1,1

Buk

0

0,0

145

93,5

Czerwonak

2

0,6

299

Dopiewo

0

0,0

299

Kleszczewo

0

0,0

Komorniki

2

0,8

Kostrzyn

1

Kórnik

2

Luboń
Mosina
Murowana
Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo

liczba

dyplom ukończenia studiów
magisterskich bez przygotowania
pedagogicznego

dyplom ukończenia wyższych
studiów zawodowych lub dyplom
ukończenia studiów I stopnia
i przygotowanie pedagogiczne

dyplom ukończenia studiów
magisterskich i przygotowanie
pedagogiczne

Jednostka
terytorialna

stopień naukowy doktora lub
doktora habilitowanego i przygotowanie pedagogiczne

Liczba nauczycieli według wykształcenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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cenia. W roku szkolnym 2014/2015 szkoły zlokalizowane w strefie podmiejskiej
bliższej cechowały zasadniczo:
–– najniższy na tle aglomeracji udział nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (m.in. gminy Komorniki,
Rokietnica, Tarnowo Podgórne),
–– niższa średnia wieku nauczycieli, zależna nie tylko od lokalizacji szkoły, ale
również jej typu (m.in. gminy Komorniki, Tarnowo Podgórne, Dopiewo),
–– niższa niż w Poznaniu liczba nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego (z przygotowaniem lub bez przygotowania
Tabela 33. Udział nauczycieli ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego
(z i bez przygotowania pedagogicznego – 1) i udział nauczycieli posiadających dyplom
ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (2) w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej
w roku szkolnym 2014/2015
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
1
2
1
2
1
2
Szkoły samorządowe
0,0
87,2
0,0
95,8
0,0
100,0
0,0
95,4
2,9
97,1
0,0
94,6
0,0
91,4
0,0
93,3
–
–
0,0
91,5
0,0
91,5
–
–
0,0
92,3
3,9
96,1
–
–
0,3
98,3
0,0
99,2
–
–
0,0
96,0
2,2
92,3
4,8
95,2
0,8
89,7
0,0
94,6
–
–
0,2
95,0
0,3
93,3
0,0
93,2
0,0
96,0
1,6
90,9
–
–
1,4
92,8
0,7
96,5
0,0
100,0
1,2
93,5
0,0
97,1
0,0
100,0
0,0
92,0
5,1
89,7
–
–
0,0
88,7
0,0
98,4
–
–
0,5
90,4
0,0
93,6
–
–
0,0
94,0
0,0
96,9
3,8
92,3
2,3
92,9
0,0
100,0
5,0
95,0
0,4
92,8
1,0
95,1
1,7
96,3
0,3
94,8
1,2
94,7
3,0
94,2
0,4
93,8
1,1
94,9
2,4
95,2

0,9

Szkoły niesamorządowe
83,7
5,4
89,5
8,1

88,5

(–) brak szkół danego typu w gminie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Technika
1

2

–
0,0
–
–
–
–
4,8
–
0,0
–
–
–
0,0
–
–
2,6
–
1,5
3,3
2,4

–
94,6
–
–
–
–
95,2
–
93,2
–
–
–
95,7
–
–
89,7
–
93,7
85,4
89,6

2,2

86,6
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pedagogicznego) i tym samym niższy udział nauczycieli w ogólnej liczbie nauczycieli pracujących w gminie (w powiecie poznańskim udział ten wynosi
0,7%, w Poznaniu – 1,8%).
Miasto Poznań wyróżnia się na tle aglomeracji większą liczbą nauczycieli ze
stopniem doktora i doktora habilitowanego. Należy podkreślić, że nauczyciele
ci pracują głównie w szkołach ponadgimnazjalnych, choć pozytywnym aspektem jest również to, że są oni zatrudniani, jednak nadal nielicznie, na niższych
szczeblach edukacji: w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto udział
nauczycieli ze stopniem naukowym doktora w szkołach niesamorządowych jest
wyższy niż w szkołach samorządowych. W szkołach niesamorządowych pracują też młodsi nauczyciele niż w szkołach samorządowych, co wynika zapewne
z tego, że szkoły te powstawały głównie w ostatnich latach.

7.7. Sytuacja socjalna oraz cechy biologiczne
i psychofizyczne uczniów
Celem niniejszego podrozdziału jest przedstawienie charakterystyki szkół w aglomeracji poznańskiej w odniesieniu do sytuacji socjalnej uczniów oraz ich cech
biologicznych i psychofizycznych. W przeprowadzonej analizie przyjęto dwie
miary sytuacji socjoekonomicznej uczniów: liczbę uczniów, którym dofinansowano zakup podręczników szkolnych na 100 uczniów, i liczbę uczniów, którzy
korzystają z posiłku refundowanego w szkole (obiad) na 100 uczniów. Z uwagi na
fakt, że nie wszystkie szkoły mają stołówki, a część uczniów ma obecnie dostęp
do podręczników darmowych, postanowiono przedstawić zróżnicowanie sytuacji
socjalnej przy zastosowaniu obu mierników.
W roku szkolnym 2013/2014 w aglomeracji poznańskiej dofinansowano zakup podręczników 3583 uczniom. Głównymi beneficjentami tej formy pomocy
byli uczniowie szkół podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 z tej formy
pomocy skorzystało 3324 uczniów szkół podstawowych, 81 uczniów szkół gimnazjalnych, 178 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Biorąc pod uwagę liczbę
uczniów, którym dofinansowano zakup podręczników szkolnych w przeliczeniu
na 100 uczniów (szkoły podstawowe), należy stwierdzić, że najwyższą wartością
wskaźnika cechowały się gminy: Mosina (11) i Stęszew (10,9), a najniższą: Luboń (3,5) i Komorniki (5,0). W szkołach gimnazjalnych dofinansowanie zakupu
podręczników udzielone zostało uczniom w 10 gminach powiatu poznańskiego
oraz w Poznaniu, a w szkołach ponadgimnazjalnych w 4 gminach powiatu poznańskiego i w Poznaniu (tab. 34).
Istotną formą pomocy dla uczniów jest również możliwość dofinansowania
lub refundowania posiłków w szkole. W roku szkolnym 2013/2014 na obszarze
aglomeracji poznańskiej posiłki bezpłatne przyznano 2165 uczniom szkół podstawowych, 662 uczniom szkół gimnazjalnych i 45 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Najwyższym wskaźnikiem liczby uczniów szkół podstawowych, którym
przyznano posiłki refundowane na 100 uczniów, cechowały się gminy: Rokietnica
(7,5) i Kleszczewo (6,7), najniższym gminy: Czerwonak (1,1), Tarnowo Podgór-
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ne (2,1) i Murowana Goślina (2,1). W przypadku szkół gimnazjalnych wysoki
wskaźnik liczby uczniów korzystających z posiłków refundowanych cechował
gminy: Tarnowo Podgórne (10,1) i Rokietnica (7,1 – tab. 34).
Należy zauważyć, że w szkołach niesamorządowych w badanym roku szkolnym wskaźnik liczby dzieci korzystających z pomocy materialnej był bardzo niski,
zdecydowanie niższy niż w szkołach samorządowych. Nie jest to zaskoczeniem,
z uwagi na to, że szkoły te częściej wybierane są przez lepiej sytuowane rodziny
(m.in. ze względu na konieczność systematycznego opłacania czesnego).
Podsumowując, największa liczba uczniów korzystających z posiłków refundowanych w roku szkolnym 2013/2014 cechowała głównie placówki położone w strefie wschodniej B aglomeracji (ryc. 40). Zdecydowanie mniejsza liczba
Tabela 34. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych (1) i posiłki refundowane –
obiad (2) na 100 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
1
2
1
2
1
2
Szkoły samorządowe
10,3
2,6
0,0
1,9
14,3
0,0
8,3
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
3,9
0,0
1,5
–
–
7,6
6,7
0,4
4,7
–
–
5,0
2,2
0,9
1,5
–
–
10,7
1,2
0,0
1,7
–
–
6,2
4,9
0,9
0,0
2,5
0,0
3,5
3,1
0,0
0,8
–
–
11,0
3,2
0,5
1,1
0,0
0,0
7,3
1,6
0,0
0,4
–
–
9,7
3,6
0,2
3,7
0,0
0,0
7,0
3,2
0,3
4,5
0,0
0,0
6,2
7,5
0,4
7,1
–
–
11,9
2,7
0,0
0,0
–
–
6,5
1,6
0,2
0,6
–
–
6,2
2,2
1,0
1,6
0,0
0,0
6,0
2,1
0,3
10,1
2,7
0,0
7,6
3,1
0,3
2,4
2,4
0,0
6,9
5,3
0,4
4,0
1,0
0,3
0,4

3,2

Technika
1

2

–
0,0
–
–
–
–
0,0
–
0,0
–
–
–
0,0
–
–
0,9
–
0,2
0,4

–
0,0
–
–
–
–
0,0
–
0,0
–
–
–
0,0
–
–
0,0
–
0,0
0,1

7,2

4,2

1,7

0,2

0,3

0,0

0,9

Szkoły niesamorządowe
0,8
0,9
0,8
0,6

0,6

0

0

(–) brak szkół danego typu w gminie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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uczniów korzystających z darmowego posiłku charakteryzowała strefę podmiejską bliższą – część zachodnią aglomeracji (a więc tę, w której w ostatnich latach
najsilniej zachodził proces suburbanizacji). Należy przypuszczać, że mniejsza liczba uczniów korzystająca w szkole z posiłków darmowych w tej strefie wynikała
z dobrej sytuacji materialnej mieszkańców. Niższa liczba uczniów korzystających
z posiłków refundowanych w strefie C nie może być jednak w tym przypadku
interpretowana jako odzwierciedlenie lepszej sytuacji materialnej mieszkańców
(w szkołach tych często stołówek nie ma, poza tym model funkcjonowania rodzin
w środowisku wiejskim jest zgoła odmienny od tego w mieście, dlatego konieczność spożycia przez ucznia posiłku w szkole może w ogóle nie zachodzić).
Istotną formą wspierania uczniów w nauce i rozwoju są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone
są dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, ich celem jest pomoc uczniowi w opanowaniu wymaganego materiału, a w kontekście funkcjonowania całej
klasy – wyrównanie poziomu wiedzy wśród uczniów. Na zajęcia specjalistyczne

Ryc. 40. Liczba uczniów korzystających z posiłków refundowanych na 100 uczniów
w szkołach podstawowych samorządowych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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składają się zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym. Należy zauważyć, że liczba uczniów
uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych
w szkołach niesamorządowych podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym
2014/2015 była niższa niż w aglomeracji poznańskiej (średnia według gmin).
Ponadto sytuacja ta jest zróżnicowana w zależności od gminy (tab. 35).
Na rycinie 41 przedstawiono liczbę uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach podstawowych w aglomeracji poznańskiej. Na uwagę zasługuje mniejsza ich liczba w przeliczeniu na 100 uczniów
w szkołach zlokalizowanych w strefie podmiejskiej B, wyższa w strefie centralnej
aglomeracji (A) oraz w strefie C (głównie w jej części północno-wschodniej). WyTabela 35. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (1)
i specjalistycznych (2) na 100 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
1
2
1
2
1
2
Szkoły samorządowe
29,7
32,1
17,6
21,3
11,4
7,1
60,9
31,5
23,3
12,5
0,0
0,0
20,3
43,7
25,6
22,0
–
–
10,9
30,5
15,3
7,5
–
–
20,2
38,6
18,6
20,4
–
–
44,0
29,4
36,0
20,3
–
–
31,9
23,3
23,0
7,0
5,8
0,0
18,5
28,4
22,1
0,7
–
–
28,8
23,3
29,8
8,2
21,4
0,0
45,9
27,7
25,2
14,6
–
–
33,6
20,9
33,4
12,5
34,0
2,1
32,4
20,6
32,8
20,9
0,0
0,0
30,7
42,4
47,5
22,3
–
–
28,0
25,7
17,7
34,0
–
–
30,7
20,6
37,6
10,3
–
–
27,2
24,5
26,0
6,5
0,0
0,0
22,4
39,6
31,6
3,9
4,1
0,0
30,4
29,6
27,3
14,4
–
–
25,5
17,1
24,9
16,1
2,4
1,3

1

2

–
0,0
–
–
–
–
11,8
–
51,1
–
–
–
6,6
–
–
59,6
–
25,8
4,6

–
0,0
–
–
–
–
8,7
–
0,0
–
–
–
0,5
–
–
4,1
–
2,7
3,9

27,9

23,3

9,6

1,3

15,2

3,3

22,0

Szkoły niesamorządowe
19,7
13,6
13,2
11,5

2,0

–

–

26,1

15,3

Technika

(–) brak szkół danego typu w gminie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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jaśnienie tej sytuacji należałoby wiązać z kapitałem rodzinnym ucznia, poziomem
zamożności jego rodziny oraz jego własnymi predyspozycjami do nauki.
Istotną kwestią, która wpływa na proces nauczania w szkole, jest powtarzanie klasy. Według Karpińskiej (1999, za: Kośmider 2001) czynniki wpływające
na powtarzanie klasy można pogrupować na te o charakterze: społeczno-ekonomicznym (np. niski poziom wykształcenia rodziców, złe warunki materialne
i mieszkaniowe), biofizycznym (np. stan zdrowia, deficyty rozwojowe w zakresie
pewnych funkcji) oraz pedagogicznym (np. zła organizacja pracy szkoły, czynniki
dydaktyczne i wychowawcze wynikające ze złej pracy nauczycieli).
W roku szkolnym 2014/2015 w aglomeracji poznańskiej klasę powtarzało 335
uczniów szkół podstawowych, 651 uczniów szkół gimnazjalnych, 191 uczniów liceów ogólnokształcących i 155 uczniów techników (tab. 36). Liczba uczniów powtarzających klasę w przeliczeniu na 100 w badanym roku szkolnym była najwyższa w szkołach gimnazjalnych (3,1), następnie w technikach (2,3) i liceach (1,5),
najniższa w szkołach podstawowych (0,6). Należy zwrócić uwagę, że najwyższą

Ryc. 41. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
w szkole na 100 uczniów w szkołach podstawowych w aglomeracji poznańskiej w roku
szkolnym 2014/2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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wartością wskaźnika powtarzania klas przez uczniów w gimnazjum cechowało się
miasto Poznań (4,7), Suchy Las (2,7) i Pobiedziska (2,6). Wskaźnik powtarzania
klasy przez uczniów był sporo niższy w szkołach niesamorządowych, natomiast
nieco wyższy w liceach ogólnokształcących Jak wskazują wyniki przeprowadzonego badania, powtarzanie klasy jest głównie domeną szkół gimnazjalnych.
Biorąc pod uwagę strukturę uczniów według płci w roku szkolnym 2014/2015,
należy stwierdzić, że w szkołach podstawowych samorządowych udział dziewcząt
wynosił 49%, w szkołach gimnazjalnych – 47%. W liceach ogólnokształcących
w strukturze uczniów dominowały dziewczęta (59%), w technikach natomiast
chłopcy – 64%. W szkołach podstawowych niesamorządowych udział dziewcząt
wynosił 45%, w gimnazjach – 42%, a w liceach ogólnokształcących – 51%.
Tabela 36. Liczba uczniów powtarzających klasę na 100 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2014/2015
Jednostka
terytorialna
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboń
Mosina
Murowana Goślina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stęszew
Suchy Las
Swarzędz
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Poznań
Aglomeracja
poznańska
Ogółem

Szkoły
Licea
Gimnazja
podstawowe
ogólnokształcące
Szkoły samorządowe
0,4
0,7
0,0
0,4
2,0
0,0
0,2
0,7
–
1,0
2,4
–
0,2
1,5
–
0,8
0,7
–
0,5
2,1
3,7
0,0
0,8
–
0,3
0,9
0,0
0,7
0,8
–
1,4
2,6
0,0
0,2
0,9
4,8
1,4
2,5
–
0,5
2,0
–
0,2
2,7
–
0,6
2,0
1,6
0,0
0,6
3,3
0,5
1,5
1,7
0,8
4,7
1,3

Technika
–
0,0
–
–
–
–
10,1
–
0,0
–
–
–
2,3
–
–
1,5
–
2,8
1,9

0,6

3,1

1,5

2,3

0,3

Szkoły niesamorządowe
0,2

2,1

0

(–) brak szkół danego typu w gminie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.
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Podsumowując, jedną z form pomocy materialnej dla uczniów pochodzących
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej jest refundowanie posiłków w szkołach. W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych samorządowych w aglomeracji poznańskiej 4,2 na 100 uczniów otrzymywało w szkole
darmowy posiłek (obiad). W Poznaniu wskaźnik ten był wyższy niż w powiecie
poznańskim, ponadto w szkołach samorządowych pomoc materialna była udzielana uczniom dużo częściej niż w szkołach niesamorządowych (wynika to z innej struktury społecznej rodzin uczniów kształcących się w tych typach szkół).
W układzie strefowym największa liczba uczniów korzystających z posiłków refundowanych cechowała szkoły w części wschodniej strefy B. Mniejsza liczba korzystała z posiłków refundowanych w części zachodniej strefy B aglomeracji oraz
strefie C (wynika to również z tego, że w strefie tej w szkołach bardzo często
stołówek po prostu nie ma, inny jest też model funkcjonowania rodzin). Problem
powtarzania klas zidentyfikowany został na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego,
przy czym największa liczba uczniów powtarzających klasę cechowała miasto Poznań oraz gminy wiejskie, takie jak: Kleszczewo, Pobiedziska, Rokietnica.

8. Zróżnicowanie przestrzenne wyników
edukacyjnych szkół aglomeracji
poznańskiej
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w układzie gminnym oraz rankingu szkół, których uczniowie
osiągają najwyższe wyniki. W rankingu szkół według wyników edukacyjnych pod
uwagę wzięte zostały łącznie wszystkie szkoły aglomeracji, zarówno samorządowe, jak i niesamorządowe.
Kwestie dotyczące wyników egzaminacyjnych osiąganych przez polskich
uczniów są tematem powszechnie poruszanym w mediach, a także stanowią ważny przedmiot badań naukowych. Według Misztal (2012) analiza wyników egzaminów zewnętrznych stanowi w polskim systemie edukacji stały element pracy
szkół, które dostrzegają ich znaczenie w procesie doskonalenia jakości kształcenia.
Zdania na temat egzaminów zewnętrznych są zatem mocno podzielone zarówno wśród naukowców, rodziców, nauczycieli, jak i samych uczniów, choć
według badań OECD PISA12 umiejętności polskich uczniów w ostatnich latach
ogromnie się poprawiły. Analizując wyniki PISA za 2012 r. wśród polskich gimnazjalistów, stwierdzono, że uzyskali oni wyższe wyniki niż rówieśnicy z większości krajów Unii Europejskiej, a w zakresie umiejętności matematycznych zajęli
I miejsce wśród krajów UE „ex aequo” z uczniami Holandii, Estonii i Finlandii13.
Badania przeprowadzone przez Dolatę i in. (2011) pozwoliły stwierdzić, że pod
względem średniego wyniku polscy gimnazjaliści osiągają rezultaty podobne do
uczniów z Kanady, której system edukacyjnego stawiany jest często za wzór.

8.1. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
Podstawą prawną przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
12

13

Przedmiotem badania PISA są umiejętności uczniów uporządkowane w trzech następujących dziedzinach: czytanie i rozumowanie w naukach humanistycznych, matematyka. rozumowanie w naukach przyrodniczych. Badanie przeprowadzane jest co 3 lata.
Badanie PISA z 2012 r. – wnioski dla Polski 2013, ekspertyza: Departament Analiz Strategicznych,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

136

Zróżnicowanie przestrzenne wyników edukacyjnych szkół aglomeracji poznańskiej

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia w klasie VI szkoły podstawowej jest
przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych
w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Przystąpienie do sprawdzianu szóstoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Średnia ze sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła w Polsce 25,82 pkt (średnia za arkusz). Średnia z tego
sprawdzianu w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła w Polsce 25,82 pkt (średnia
za arkusz). Średnia w województwie wielkopolskim była nieznacznie niższa od
średniej krajowej i wyniosła 25,17 pkt.
Najwyższy wynik sprawdzianu szóstoklasisty w aglomeracji poznańskiej (rok
szkolny 2013/2014) osiągnęli uczniowie klas VI szkół podstawowych w gminie
Dopiewo (28,44 pkt), następnie w gminie Suchy Las (28,41 pkt), Puszczykowo (27,65 pkt), Tarnowo Podgórne (27,64 pkt). Uczniowie klas VI szkół podstawowych w Poznaniu na tle aglomeracji poznańskiej zajęli 5 pozycję z wynikiem 27,62 pkt. Niestety 7 gmin aglomeracji poznańskiej uzyskało wynik poniżej
średniej krajowej. Na tle aglomeracji poznańskiej, najniższe wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty osiągnęli uczniowie gmin Kostrzyn (24,06 pkt), Rokietnica (24,34
pkt), Stęszew (24,67 pkt), Pobiedziska (24,81 pkt), Luboń (25,11 pkt), Kórnik
(25,71 pkt), Swarzędz (25,78 pkt).

Ryc. 42. Szkoły podstawowe w aglomeracji poznańskiej, które uzyskały najwyższe wyniki
sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
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Najlepsze wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w aglomeracji uzyskali uczniowie szkół niesamorządowych (12 na 15 szkół w najlepszej „piętnastce”, ryc. 42).
Najlepsze wyniki sprawdzianu szóstoklasisty osiągnęła Społeczna SP nr 3 „Dębinka” (35,38 pkt), której organem prowadzącym jest Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe. Drugą pozycję w rankingu zajęła Piątkowska Szkoła Społeczna
(35,05 pkt), której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna. Pierwszą „piętnastkę” zamykają trzy szkoły prowadzone przez gminę. Najlepsze wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w szkołach, których organem
prowadzącym jest gmina, uzyskały: SP nr 38 w Poznaniu (32,04 pkt), następnie
SP nr 83 „Łejery” w Poznaniu (31,64 pkt) oraz SP im. F. Chopina w Skórzewie
w gminie Dopiewo. Biorąc pod uwagę ranking najlepszych szkół pod względem
wyników sprawdzianu szóstoklasisty, 14 z nich zlokalizowanych jest w Poznaniu,
jedynie 1 szkoła podstawowa w Skórzewie (gmina Dopiewo).
Spośród 15 szkół podstawowych, które w roku szkolnym 2013/2014 uzyskały najniższy wynik sprawdzianu szóstoklasisty, 8 zlokalizowanych jest w Poznaniu. Najniższy wynik uzyskała SP nr 9 w Poznaniu (19,39 pkt), następnie SP we
Wronczynie w gminie Pobiedziska (19,56 pkt) oraz SP im. M. Kopernika w Iwnie
w gminie Kostrzyn (ryc. 43). W zestawieniu 15 szkół podstawowych, które osiągnęły najniższe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, wszystkie są szkołami prowadzonymi przez gminy.
Standaryzowane wyniki sprawdzianu szóstoklasisty samorządowych szkół
podstawowych przedstawiono na rycinie 44. Na mapie tej zaznacza się zróżnicowanie pod względem wyników edukacyjnych pomiędzy północno-wschodnią
częścią aglomeracji poznańskiej (wyniki niskie) a częścią północno-zachodnią
aglomeracji (wyniki wysokie). W roku szkolnym 2013/2014 wyniki edukacyjne

Ryc. 43. Szkoły podstawowe w aglomeracji poznańskiej, które uzyskały najniższe wyniki
sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
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Ryc. 44. Standaryzowane wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uczniów samorządowych
szkół podstawowych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

uczniów klas VI szkół podstawowych samorządowych śródmieścia miasta Poznania (strefa A aglomeracji) były niższe niż uczniów kształcących się w dzielnicach
peryferyjnych miasta Poznania oraz gminach sąsiadujących z Poznaniem (strefa B).
Podsumowując, w roku szkolnym 2013/2014 najlepsze wyniki egzaminu szóstoklasisty osiągnęli uczniowie kształcący się w szkołach niesamorządowych, co
może być jednym z kryteriów przy wyborze szkoły. Niestety dla wielu uczniów
barierą w dostępie do szkoły niesamorządowej mogą być koszty kształcenia (w
wielu szkołach, głównie prywatnych, pobierane jest czesne). Pomimo szerokiej
oferty kształcenia dostęp do wielu szkół, przede wszystkim tych uznawanych za
elitarne, jest zatem mocno ograniczony dla osób o przeciętnej sytuacji finansowej.

8.2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematycz-
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no-przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole
jako obowiązkowy). Egzamin gimnazjalny jest powszechny – zdają go wszyscy
uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
i ciężkim, i obowiązkowy – przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia
szkoły gimnazjalnej. Uczeń może uzyskać na egzaminie maksymalnie 100 pkt.
Średnia z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 (egzamin pisemny z języka polskiego) w Polsce wyniosła 68 pkt, średni wynik dla województwa wielkopolskiego był nieco niższy i wyniósł 65,43 pkt (ryc. 66). Najlepsze
wyniki egzaminu gimnazjalnego w aglomeracji poznańskiej uzyskali uczniowie
klas III w Kostrzynie (75,03 pkt), w Suchym Lesie (74,9 pkt), w Puszczykowie
(72,47 pkt). Uczniowie w Poznaniu na tle aglomeracji poznańskiej zajęli 4 pozycję z wynikiem 70,46 pkt. Pozycje poniżej średniej cechowały gminy Kórnik
(62,63 pkt), Komorniki (63,45 pkt), Buk (63,83 pkt), Pobiedziska (65,93 pkt),
Stęszew (66,86 pkt), Mosina (67,2 pkt), Murowana Goślina (67,35 pkt), Rokietnica (67,72 pkt).
Najlepszy wynik egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali uczniowie Prywatnego Gimnazjum Gaudium et Studium w Poznaniu (ryc.
45) – średnio 89 pkt na egzaminie pisemnym z języka polskiego. Wśród szkół,
dla których organem jest samorząd gminny, najlepsze wyniki osiągnęły Gimnazjum Dwujęzyczne przy ul. Bukowskiej 16 w Poznaniu (86,94 pkt) i Gimnazjum
Dwujęzyczne przy ul. Żeromskiego 8/12 w Poznaniu (84,08 pkt). Na 15 szkół
uwzględnionych w rankingu, jedynie 2 zlokalizowane są poza Poznaniem (Gim-

Ryc. 45. Szkoły gimnazjalne w aglomeracji poznańskiej, które uzyskały najwyższe wyniki
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
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Ryc. 46. Szkoły gimnazjalne w aglomeracji poznańskiej, które uzyskały najniższe wyniki
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

nazjum w Tulcach i Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”). Na 15 gimnazjów, których
uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego, jedynie 5 prowadzonych jest przez gminę, pozostałe to szkoły, dla których organem prowadzącym
są organizacje pozarządowe, organizacje wyznaniowe, osoby fizyczne.
Wśród 15 szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej, które w roku szkolnym 2013/2014 osiągnęły najsłabsze wyniki egzaminu gimnazjalnego, 13 prowadzonych było przez samorządy gminne, a jedynie 2 przez organizacje niesamorządowe (ryc. 46). Najniższy wynik egzaminu gimnazjalnego uzyskało Gimnazjum
nr 61 przy ul. Słowackiego 58/60 w Poznaniu (36,02 pkt). W zestawieniu szkół
gimnazjalnych, które osiągnęły najniższy wynik egzaminu gimnazjalnego, 4 zlokalizowane są poza Poznaniem: w gminie Pobiedziska – Gimnazjum we Wronczynie, w gminie Kostrzyn – Gimnazjum w Brzeźnie, w gminie Czerwonak –
Gimnazjum im. K. Górskiego w Bolechowie oraz w gminie Kórnik – Gimnazjum
w Robakowie.
Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w strefie A aglomeracji poznańskiej osiągnęli w roku szkolnym
2013/2014 na tle aglomeracji najniższe wyniki egzaminu gimnazjalnego (ryc.
47). W szkołach gimnazjalnych zlokalizowanych w strefie B aglomeracji (szczególnie w części położonej w granicach administracyjnych miasta Poznania) wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego były najlepsze w aglomeracji. Na uwagę zasługują również niższe wyniki uczniów w szkołach w strefie C aglomeracji
(szczególnie w części północno-wschodniej).
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Ryc. 47. Standaryzowane wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów samorządowych szkół
gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Podsumowując, wśród szkół gimnazjalnych najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 osiągnęli uczniowie szkół niesamorządowych. Ponadto w sektorze szkół samorządowych uwidoczniło się przestrzenne
zróżnicowanie wyników edukacyjnych w zależności od położenia szkoły. Uczniowie szkół na obszarach podmiejskich uzyskali lepsze wyniki egzaminów gimnazjalnych niż uczniowie szkół w strefie śródmiejskiej miasta Poznania.

8.3. Wyniki egzaminu maturalnego
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego,
sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących
podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
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–– w części ustnej: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej — dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej
mniejszości narodowej,
–– w części pisemnej: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, jeden
przedmiot wybrany przez absolwenta (do wyboru: biologia, chemia, filozofia,
fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza
o tańcu, język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów
z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej).
W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu maturalnego w aglomeracji poznańskiej przystąpiło 5571 uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 4197 uczniów
liceów ogólnokształcących i 1374 uczniów techników. Egzamin maturalny zdało
4962 uczniów – 3989 uczniów liceów ogólnokształcących (95%) i 973 uczniów
techników(70,8%). Biorąc pod uwagę zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących w gminach aglomeracji poznańskiej, była ona najwyższa
w gminie Kórnik (97,5%), w Poznaniu (95,5%) i Swarzędzu (94,4%). Wyraźnie
najlepszą zdawalnością egzaminu maturalnego wśród techników cechowały się
szkoły powiatu poznańskiego. Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w tych
szkołach wynosiła 78,9%, co jest wynikiem aż o 9,1% wyższym niż w technikach
zlokalizowanych w Poznaniu.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w 2014 r. najlepsze wyniki
egzaminu maturalnego osiągnęły licea ogólnokształcące (ryc. 48). W pierwszej
15 najlepszych szkół wszystkie zlokalizowane są w Poznaniu, 10 z nich to szkoły

Ryc. 48. Szkoły ponadgimnazjalne, które uzyskały najwyższe wyniki egzaminu maturalnego (język polski poziom podstawowy) w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym
2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
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prowadzone przez miasto Poznań. W roku szkolnym 2013/2014 najlepsze wyniki
egzaminu maturalnego (język polski poziom podstawowy) uzyskały II LO przy
ul. Matejki 8/10 w Poznaniu (72,29 pkt) i XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Tarnowskiej 27 w Poznaniu (71,81 pkt). Wśród szkół prowadzonych
przez organy niesamorządowe najlepsze wyniki osiągnęły: I LO w Swarzędzu,
dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
(64,58 pkt), i Publiczne Salezjańskie LO w Poznaniu, dla którego organem prowadzącym są Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. J. Bosko (62,06 pkt).
W zestawieniu 15 szkół ponadgimnazjalnych, które uzyskały najwyższe wyniki
egzaminu maturalnego, wśród szkół niesamorządowych przeważają szkoły prowadzone przez organizacje wyznaniowe.
W roku szkolnym 2013/2014 wśród 15 szkół ponadgimnazjalnych najniższe
wyniki egzaminu maturalnego uzyskali uczniowie Katolickiego LO im. Jana Pawła II w Poznaniu, (24 pkt) oraz LO w Kostrzynie (31 pkt), dla których to szkół
organem prowadzącym są osoby fizyczne. Wśród 15 szkół o najniższych wynikach
maturalnych znalazły się 2 szkoły spoza Poznania: Technikum w Mosinie (38,46
pkt) oraz LO w Mosinie (36 pkt). Dla obu szkół organem prowadzącym jest powiat poznański.
Szkoły ponadgimnazjalne, które uzyskały najwyższe wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014, zlokalizowane są w śródmieściu Poznania (ryc. 50). W południowo-wschodniej części miasta znajduje się XVI Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Tarnowskiej 27, którego

Ryc. 49. Szkoły ponadgimnazjalne, które uzyskały najniższe wyniki egzaminu maturalnego (język polski poziom podstawowy) w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym
2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
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Ryc. 50. Standaryzowane wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących
w aglomeracji poznańskiej w roku szkolnym 2013/2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

uczniowie osiągnęli wysokie wyniki egzaminu maturalnego (71,8 pkt na maturze w 2014 r.). Należy zaznaczyć, że 42% uczniów tej szkoły w roku szkolnym
2013/2014 pochodziło spoza Poznania, najwięcej z sąsiadującej z Poznaniem
gminy Kórnik (35 uczniów, tj. 40% uczniów zamiejscowych) oraz gminy Swarzędz (17 uczniów, tj. 19% uczniów zamiejscowych). XVI LO w Poznaniu jest
przykładem szkoły o bardzo dobrej renomie i wysokich wynikach edukacyjnych;
dojeżdża do niej liczna grupa uczniów spoza Poznania, szczególnie z gmin sąsiadujących z Poznaniem (położonych blisko szkoły).
Podsumowując, wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepsze wyniki egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 osiągnęły najbardziej renomowane poznańskie licea ogólnokształcące samorządowe. Znacznie słabsze wyniki uzyskali
uczniowie techników, zlokalizowanych głównie w Poznaniu. Należy podkreślić,
że w szkolnictwie ponadgimnazjalnym nie jest wyraźnie zauważalna przewaga
szkół niesamorządowych, jeśli chodzi o wyniki egzaminu maturalnego, tak jak
miało to miejsce w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów.

9. Czynniki wpływające na wyniki edukacyjne
Głównym celem niniejszego rozdziału jest wyodrębnienie czynników, które
w sensie statystycznym wykazują związek z wynikami edukacyjnymi uczniów,
utożsamianymi z wynikami egzaminów końcowych. W pierwszej kolejności
przeprowadzona została analiza współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnych i badanymi cechami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego szkoły na
wszystkich analizowanych w pracy poziomach kształcenia. Badanie wykonano
dla obwodowych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz liceów i techników
samorządowych miasta Poznania. Analiza macierzy korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi pozwoliła również na uchwycenie współzależności zachodzących
między nimi, które w przypadku gdy okazywały się istotne statystycznie, zostały
w pracy również przedstawione14.
W celu wyodrębnienia z zestawu potencjalnych zmiennych tych czynników,
które w najistotniejszy sposób wyjaśniają zróżnicowanie wyników edukacyjnych
w szkołach aglomeracji poznańskiej, przeprowadzono analizę regresji krokowej
(metodą selekcji postępującej). W badaniu zdecydowano się na uwzględnienie
jak największej liczby zmiennych, wchodzących w skład wyodrębnionych kategorii, bez dokonywania wstępnej selekcji najbardziej prawdopodobnych stymulant
lub destymulant. Było to konsekwencją faktu, że w dotychczasowych badaniach
naukowych nie brano pod uwagę m.in. szczegółowych informacji o wyposażeniu
szkół, stąd niezmiernie trudno było wskazać a priori zmienne o potencjalnie największym związku z wynikami edukacyjnymi różnych typów szkół.
Z uwagi na zidentyfikowane w pracy zróżnicowanie przestrzenne warunków
nauczania w szkołach aglomeracji poznańskiej, czynniki wpływające na wyniki
edukacyjne uczniów zostały wyodrębnione oddzielnie dla strefy A, B i C tej aglomeracji dla szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz dla szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania według poziomów kształcenia (licea ogólnokształcące i technika).

14

W niektórych przypadkach w badaniu zastosowano dwie miary odzwierciedlające cechę szkoły.
Tak postąpiono m.in. w przypadku badania zależności wyników edukacyjnych od sytuacji socjalnej uczniów. Uznano, że dofinansowanie podręczników szkolnych w zasadzie nie dotyczy uczniów
szkół podstawowych klas I, II i IV oraz gimnazjalnych klas I, którzy w większości otrzymują podręczniki darmowe, z kolei nie w każdej szkole funkcjonuje stołówka. Takie postępowanie badawcze
znalazło uzasadnienie w fakcie, że niektóre z danych oświatowych mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji w szkole.
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9.1. Wyniki edukacyjne a dostępność przestrzenna
i wielkość szkoły
Badanie współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi i wielkością obwodu
szkolnego wykonane dla szkół podstawowych (n=143) miało na celu ukazanie
związku wyników edukacyjnych z dostępnością przestrzenną szkoły (za miernik
dostępności przestrzennej szkoły posłużyła wielkość obwodu szkolnego). Jak zauważają niektórzy badacze (Barker, Gump 1964, Baltchford 2003), wielkość klasy
może oddziaływać na wyniki uzyskiwane przez uczniów (w małych klasach panuje bardziej sprzyjająca atmosfera nauczania).
Rezultat badania wskazuje na istnienie słabej ujemnej korelacji pomiędzy wy
nikami edukacyjnymi a powierzchnią obwodu szkolnego (korelacja istotna na
poziomie 0,01 – tab. 37). Sytuacja ta związana jest przede wszystkim z występowaniem najrozleglejszych obwodów szkolnych w strefie dalszej aglomeracji (C),
gdzie uczniowie przeciętnie osiągają słabsze wyniki egzaminów. Przykładowo
uczniowie uczęszczający do szkół obwodowych, dla których ustalono duże obwody, uzyskują niższe wyniki w nauce niż uczniowie uczęszczający do szkół o małych obwodach15. Średnia ze sprawdzianu szóstoklasisty uczniów zamieszkałych
w obwodach szkolnych o powierzchni poniżej 14,7 km2 (średnia powierzchnia
obwodu szkoły podstawowej w aglomeracji poznańskiej) wynosi 69,4 pkt, tymczasem dla uczniów zamieszkałych w obwodach dużych (powyżej średniej) przeciętna liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu szóstoklasisty wynosi 66,6 pkt
(jest zatem o 2,8 pkt niższa od średniej uzyskanej w szkołach o małych obwodach). W przypadku szkół gimnazjalnych współzależność wyników edukacyjnych
i wielkości obwodu szkolnego nie została stwierdzona.
Analiza wskazuje na istnienie słabej dla szkolnictwa podstawowego i średniej dla szkół gimnazjalnych współzależności pomiędzy odsetkiem uczniów dowożonych do szkoły w obwodzie szkolnym (współczynnik korelacji dla szkół
Tabela 37. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wynikami edukacyjnymi
uczniów, wielkością szkoły i jej dostępnością
Cecha
Powierzchnia obwodu szkolnego
% uczniów dowożonych do
szkoły
Liczba uczniów w szkole
Liczba uczniów przypadających
na 1 oddział klasowy

Szkoły
Licea
Gimnazja
Technika
podstawowe
ogólnokształcące
–0,270**
–0,057
–
–
–0,274*

–0,389*

–

–

0,229*

0,223*

0,665**

0,436*

0,319**

0,314**

0,587**

0,161

* – korelacja istotna na poziomie 0,05.
** – korelacja istotna na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne.
15

Średnia obwodu szkolnego w aglomeracji poznańskiej wynosi 14,7 km2, najmniejszy obwód ustalono dla SP nr 69 w Poznaniu (0,37 km2), największy obwód ma SP w Szczodrzykowie w gminie
Kórnik (87,9 km2).
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podstawowych wynosi –0,274*, a dla szkół gimnazjalnych –0,389*) i wynikami
edukacyjnymi uczniów. Ponieważ autorka nie dysponuje danymi dotyczącymi pochodzenia społecznego uczniów czy kapitału kulturowego ich rodzin, nie można wykluczyć, że dowożeni do szkół są uczniowie z rodzin o niższym statusie
społeczno-ekonomicznym. Dlatego współzależność wyników i udziału uczniów
dowożonych do szkoły może być w istocie pozorna.
Analiza współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi i wielkością szkoły
wykazuje, że na wszystkich poziomach kształcenia uczniowie szkół dużych uzyskują lepsze wyniki niż uczniowie szkół z małą liczbą uczniów. Współzależność
ta jest słaba, choć istotna statystycznie, na poziomie szkolnictwa podstawowego
i gimnazjalnego oraz wyraźna na poziomie szkół ogólnokształcących (0,665**)
i techników (0,436*). Warto zauważyć, że większa liczba uczniów przypadająca
na 1 oddział klasowy nie wpływa na pogorszenie wyników edukacyjnych, wprost
przeciwnie, na wszystkich poziomach kształcenia zauważono dodatnią korelację
między liczbą uczniów w klasie a wynikami edukacyjnymi.
Podsumowując, przeprowadzone badania wskazują głównie na istnienie wyraźnej dodatniej korelacji pomiędzy wielkością szkoły i oddziału klasowego oraz
wynikami edukacyjnymi uczniów głównie na poziomie szkolnictwa ogólnokształcącego. Wiąże się to ze zidentyfikowaną m.in. przez Bajerskiego (2012) prawidłowością organizacji największych oddziałów klasowych w szkołach o najlepszych
wynikach, do których o przyjęcie ubiega się największa liczba chętnych.

9.2. Wyniki edukacyjne a cechy społeczno-demograficzne
otoczenia szkoły
Celem badania jest ukazanie współzależności pomiędzy wynikami uczniów a otoczeniem społeczno-demograficznym, w którym szkoła funkcjonuje.
Badanie współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów wykonane dla obwodowych szkół podstawowych (n=143) i wybranymi cechami demograficznymi (gęstość zaludnienia, liczba ludności, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym) nie pozwoliło na uzyskanie silnych czy choćby średnich wartości
współczynników korelacji (tab. 38). Wynik badania dla obwodowych szkół gimnazjalnych (n=83) wskazuje na istnienie średniej, ujemnej współzależności wyników edukacyjnych i natężenia przestępczości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Ponieważ nie dysponowano dokładnymi danymi statystycznymi opisującymi
zróżnicowanie struktur społecznych obwodów szkolnych, trudno jednoznacznie
stwierdzić, czy zidentyfikowana zależność wiąże się z bezpośrednim wpływem
przestępczości na wyniki edukacyjne uczniów. Prawdopodobne wydaje się, że zależność ta może wskazywać na występowanie wielu negatywnych zjawisk społecznych w obwodzie szkoły, determinujących łącznie wyniki edukacyjne uczniów. Jak
wskazują wyniki badań, szczególnie obwodowe szkoły poznańskie zlokalizowane
w strefie A (śródmieście miasta Poznania) funkcjonują w „trudnym” otoczeniu
społecznym (podrozdział 5.4). Lokalizacja szkoły w dzielnicy o złej opinii rzutować może na jej ogólny wizerunek – i tym bardziej skłaniać rodziców uczniów do
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Tabela 38. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wynikami edukacyjnymi
i wybranymi cechami społeczno-demograficznymi
Cecha
Liczba ludności
Gęstość zaludnienia
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat)
Liczba przestępstw na 1000
mieszkańców
Liczba uczniów, którym dofinansowano zakup podręczników
szkolnych na 100 uczniów
Liczba uczniów, korzystających
z posiłku refundowanego na 100
uczniów

Szkoły
Licea
Gimnazja
Technika
podstawowe
ogólnokształcące
0,110
0,068
0,106
0,225
0,064
–0,238*
0,276
0,259
0,116
0,200
–0,004
–0,067
0,039

–0,498**

0,323

0,088

–0,252**

–0,302**

–0,243

0,278

–0,444**

–0,481**

–0,152

0,085

* – korelacja istotna na poziomie 0,05.
** – korelacja istotna na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

posłania dziecka do innej szkoły. Powodować to może odpływ uczniów zdolniejszych, pochodzących z dobrze sytuowanych rodzin, z obwodu szkoły o złej opinii,
a to z kolei skutkować pogłębianiem się jej problemów wewnątrzszkolnych i w
konsekwencji obniżeniem wyników edukacyjnych.
Współczynnik przestępczości jest ujemnie skorelowany z udziałem ludności
w wieku przedprodukcyjnym (wartość współczynnika korelacji Pearsona wynosi
–0,488**, co oznacza, że im bardziej „młoda demograficznie” społeczność, tym
mniejsze natężenie przestępczości). Największe natężenie przestępczości cechuje
strefę A, czyli rdzeń aglomeracji poznańskiej. Na poziomie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego widoczna jest istotna statystycznie współzależność pomiędzy sytuacją materialną uczniów i ich wynikami edukacyjnymi. Wyniki edukacyjne uczniów są niższe w szkołach, w których znaczna część uczniów korzysta
z posiłków refundowanych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że liczba uczniów korzystających z posiłku refundowanego na 100 uczniów jest największa w strefie
A aglomeracji poznańskiej.
Na podstawie obserwacji sporządzonej macierzy korelacji można wyciągnąć
wniosek, że zjawisko relatywnego ubóstwa wykazuje współzależność ze zjawiskiem przestępczości (0,506**) oraz powtarzaniem klasy (0,503**). W aglomeracji poznańskiej problem gorszej sytuacji socjalnej uczniów jest cechą obszarów zurbanizowanych (współczynnik korelacji pomiędzy gęstością sieci przystankowej
wynosi 0,433**) o przewadze zabudowy wielorodzinnej (współczynnik korelacji
pomiędzy udziałem zabudowy jednorodzinnej wynosi –0,497**). Problem ubóstwa jest zatem cechą głównie obszarów śródmiejskich miasta Poznania (strefa
A). W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, zarówno liceów, jak i techników, nie
wykazano związku wyników edukacyjnych z żadną z badanych cech społeczno-demograficznych. Rezultat badania nie jest w tym przypadku zaskoczeniem,
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gdyż szkoły te nie podlegają rejonizacji, przez co nie są formalnie powiązane społecznie z obszarami, na których są zlokalizowane.

9.3. Wyniki edukacyjne a zagospodarowanie
przestrzenne otoczenia szkoły
Istotnym elementem pracy jest zbadanie współzależności wyników edukacyjnych
z cechami zagospodarowania przestrzennego szkoły. Jako miernik ilustrujący poziom urbanizacji obszaru, na którym zlokalizowana jest szkoła, wykorzystany został wskaźnik gęstości zabudowy ogółem i gęstość sieci przystankowej. W przypadku wskaźnika udziału zabudowy jednorodzinnej w powierzchni zabudowy
mieszkaniowej należy zaznaczyć, że pośrednio odzwierciedla on status materialny mieszkańców.
Na podstawie badań wykazano wyraźną, ujemną współzależność wyników
edukacyjnych i gęstości sieci przystankowej na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego (tab. 39). Może to zatem oznaczać, że uczniowie pochodzący z obszarów
zurbanizowanych osiągają gorsze wyniki niż uczniowie szkół zlokalizowanych na
obszarach słabo zurbanizowanych. Na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego współczynniki korelacji pomiędzy wynikami edukacyjnymi i cechami zagospodarowania przestrzennego okazały się nieistotne statystycznie. W przypadku
szkolnictwa gimnazjalnego zidentyfikowano jedynie średnią, choć istotną statystycznie, współzależność wyników edukacyjnych i udziału powierzchni zabudowy jednorodzinnej w obwodzie szkolnym.
Warto także zauważyć, że zjawisko przestępczości w aglomeracji poznańskiej
jest wyraźnie dodatnio skorelowane z gęstością sieci przystankowej (0,608**)
oraz gęstością zabudowy mieszkaniowej (0,552**), jest zatem cechą obszarów
zurbanizowanych. Uczniowie gimnazjów zamieszkujący obwody szkolne charakteryzujące się przewagą zabudowy jednorodzinnej, podobnie jak uczniowie szkół
Tabela 39. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wynikami edukacyjnymi
a wybranymi cechami zagospodarowania przestrzennego
Cecha
Gęstość zabudowy mieszkaniowej ogółem (wielorodzinnej
i jednorodzinnej)
Udział powierzchni zabudowy
jednorodzinnej w powierzchni zabudowy mieszkaniowej
ogółem (wielorodzinnej i jednorodzinnej)
Gęstość sieci przystankowej
* – korelacja istotna na poziomie 0,05.
** – korelacja istotna na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

Szkoły
Licea
Gimnazja
Technika
podstawowe
ogólnokształcące
0,138
–0,259*
–0,032
0,138

0,149*

0,378**

–0,270

–0,292

0,025

–0,424**

0,276

0,391
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podstawowych, osiągają lepsze wyniki edukacyjne niż ich koledzy z obszarów
o dominującym wielorodzinnym typie zabudowy mieszkaniowej (w przypadku
szkół gimnazjalnych współczynnik korelacji wynosi 0,378**). Wynik badania
wskazuje zatem na istnienie średniej współzależności pomiędzy udziałem powierzchni jednorodzinnej w zabudowie mieszkaniowej (jest to wskaźnik pośrednio obrazujący status materialny) a wynikami edukacyjnymi uczniów.

9.4. Wyniki edukacyjne a warunki lokalowe, wyposażenie
i sytuacja finansowa szkół
Celem podrozdziału jest analiza współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów a warunkami lokalowymi, wyposażeniem i sytuacją finansową szkół.
W przypadku szkół podstawowych nie stwierdzono współzależności pomiędzy
wynikami edukacyjnymi uczniów i warunkami lokalowymi, wyposażeniem szkoły w środki dydaktyczne, wydatkami finansowymi na 1 ucznia (słaba zależność
została jedynie stwierdzona w odniesieniu do wyposażenia szkoły w stołówkę16).
W przypadku szkół gimnazjalnych wykazano brak związku pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów a warunkami lokalowymi szkół czy wydatkami w przeTabela 40. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wynikami edukacyjnymi
a warunkami lokalowymi szkół, wyposażeniem i wydatkami na 1 ucznia
Cecha
Infrastruktura sportowa
Gabinety lekarskie
Wyposażenie w bibliotekę
Wyposażenie w świetlicę
Wyposażenie w kuchnię
Wyposażenie w stołówkę
Tablice interaktywne na 100
uczniów
Projektory multimedialne na 100
uczniów
Liczba wypadków na 100
uczniów
Wydatki na 1 ucznia

Szkoły
Licea
Gimnazja
Technika
podstawowe
ogólnokształcące
0,041
0,071
–0,242
–0,192
0,075
–0,009
–0,155
–0,048
0,068
–0,184
0,072
0,072
0,131
0,068
–0,086
0,409
0,065
0,159
–0,047
0,176
0,175*
0,103
–0,140
–0,009
0,022
0,279*
0,019
0,319
0,032

0,316**

–0,147

0,383

0,103

0,112

0,005

–0,183

–0,149

–0,212

–0,189

–0,246

* – korelacja istotna na poziomie 0,05.
** – korelacja istotna na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne.
16

Liczne raporty i badania prowadzone w kraju i na świecie (głównie w krajach szybko rozwijających
się) ukazują wpływ głodu i niedożywienia na procesy przyswajania wiedzy przez dziecko. „Głodne
dzieci źle czytają i źle liczą” – to główne przesłanie raportu organizacji Save the Children opublikowanego w 2013 r. na temat sytuacji dzieci na świecie, również w Polsce problem niedożywienia
dzieci w szkołach jest ciągle aktualny („Głód i niedożywienie dzieci w szkole, raport Polskiej Pomocy Fundacji Dzieciom Maciuś, luty 2013”).
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liczeniu na 1 ucznia, stwierdzono jednak słabą współzależność pomiędzy wyposażeniem szkoły w sprzęt multimedialny a wynikami edukacyjnymi uczniów (tab.
40). Może to oznaczać zależność pozorną lub obustronną. Uczniowie najzdolniejsi, konkurując o szkołę, poszukują tej najlepiej wyposażonej, zatem szkoły w celu
podniesienia swojej atrakcyjności na rynku edukacyjnym dbają o nowoczesne
pomoce dydaktyczne. Nie można również wykluczyć, że zastosowanie podczas
lekcji pomocy dydaktycznych, sprzyja łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, a tym
samym osiąganiu przez uczniów lepszych wyników w nauce. W badaniu szkół
ponadgimnazjalnych nie wykazano związku między żadnym z badanych elementów a wynikami edukacyjnymi.
Badania jednoznacznie potwierdzają, że warunki lokalowe szkoły, takie jak
infrastruktura sportowa, gabinety lekarskie, biblioteka, świetlica, kuchnia, stołówka w szkole, nie wykazują silnego związku z wynikami edukacyjnymi uczniów.
Słaby związek istnieje na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego i dotyczy on wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne. W przeprowadzonym badaniu wykazano,
że liczba wypadków w szkole w przeliczeniu na 100 uczniów nie jest skorelowana
z wynikami edukacyjnymi uczniów na żadnym poziomie kształcenia.

9.5. Wyniki edukacyjne a oferta dydaktyczna i wizerunek
szkoły
Celem podrozdziału jest zbadanie współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów a ofertą dydaktyczną i wizerunkiem szkoły. Przyjętym w badaniu
miernikiem wizerunku szkoły jest procent uczących się poza obwodem szkolnym
oraz procent uczniów szkoły spoza obwodu szkolnego. Pierwszy wskaźnik ukazuje proces odpływu uczniów z obwodu szkolnego, drugi natomiast – jej atrakcyjność dla uczniów.
Rezultaty nie wskazują na istnienie współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów i ofertą zajęć pozalekcyjnych w szkole na każdym z badanych
etapów kształcenia (tab. 41). W przypadku oferty językowej zależności tej nie
stwierdzono na poziomie szkolnictwa podstawowego. Słabą zależność pomiędzy
ofertą językową odnotowano na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego (0,222*)
oraz wyraźną na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (licea ogólnokształcące: 0,721**, technika: 0,420*).
Badania nie potwierdzają istnienia współzależności pomiędzy mobilnością
międzyobwodową uczniów w szkołach podstawowych i ich wynikami edukacyjnymi. Współzależność ta została jednak odnotowana na przykładzie szkół gimnazjalnych. Można zauważyć, że im większy udział uczniów kształcących się poza
obwodem szkoły gimnazjalnej, tym wyniki edukacyjne uczniów słabsze. W tym
przypadku oznaczać to może, że wizerunek szkoły jest czynnikiem, który wpływa na decyzje dotyczące podjęcia nauki w tej, a nie innej szkole. Na podstawie
analizy korelacji przeprowadzonej dla liceów ogólnokształcących miasta Poznania wykazano również współzależność wyników edukacyjnych i udziału uczniów
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Tabela 41. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wynikami edukacyjnymi
a ofertą dydaktyczną szkoły i wizerunkiem szkoły
Cecha
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Oferta językowa
% uczących się poza obwodem szkoły
% uczniów szkoły spoza
obwodu szkolnego
Liczba uczniów zamiejscowych w szkołach ponad
gimnazjalnych miasta
Poznania (spoza Poznania)

Szkoły
podstawowe
0,056
–0,057

0,125
0,222*

Licea
ogólnokształcące
0,065
0,721**

0,001

–0,342**

–

–

0,159

–0,073

–

–

–

–

0,523**

0,367

Gimnazja

Technika
–0,083
0,420*

* – korelacja istotna na poziomie 0,05
** – korelacja istotna na poziomie 0,01
Źródło: opracowanie własne.

zamiejscowych w szkole. Im większy udział uczniów zamiejscowych, tym lepsze
wyniki maturalne szkoły (współczynnik korelacji = 0,523**).

9.6. Wyniki edukacyjne a jakość kadry dydaktycznej
Celem podrozdziału jest ukazanie siły związku pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów a cechami kadry dydaktycznej identyfikowanymi jako: zaangażowanie
i motywacja do pracy (młody wiek nauczycieli), doświadczenie zawodowe (stopień awansu zawodowego) i kwalifikacje (wykształcenie, za: Błażejewski 2010).
Badania dotyczące kadry dydaktycznej nie wykazały istnienia wyraźnych
współzależności pomiędzy stopniem awansu zawodowego (procent nauczycieli
z najwyższym stopniem awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany) i wynikami edukacyjnymi uczniów na żadnym z badanych poziomów kształcenia (tab.
42). Słaba, choć istotna statystycznie, współzależność pomiędzy stopniem awansu nauczycieli i wynikami edukacyjnymi cechuje wyłącznie szkolnictwo podstawowe. Badanie nie potwierdziło również związku między wiekiem nauczycieli
a wynikami edukacyjnymi uczniów.
Na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (licea ogólnokształcące) zidentyfikowana została współzależność pomiędzy udziałem nauczycieli posiadających
stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego i wynikami maturalnymi
uczniów (0,575**). Im bardziej „prestiżowe” wykształcenie nauczycieli w liceum,
tym lepsze wyniki edukacyjne. Należy jednak zauważyć, że najwyższe udziały nauczycieli mających stopień naukowy cechują najstarsze i najbardziej renomowane
poznańskie licea (np. LO św. Marii Magdaleny – 14%, II LO w Poznaniu – 12%),
przez co niekoniecznie w omawianym związku zaznacza się bezpośredni wpływ
wykształcenia nauczycieli na wyniki maturalne uczniów. Możliwe jest również to,
że nauczyciele posiadający stopień naukowy chętniej podejmują pracę w dobrych
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Tabela 42. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wynikami edukacyjnymi
i wybranymi cechami kadry dydaktycznej
Cecha
% nauczycieli z najwyższym
stopniem awansu zawodowego
(nauczyciel dyplomowany)
Średnia wieku nauczycieli
pracujących szkole
% nauczycieli posiadających
stopień naukowy doktora lub
doktora habilitowanego

Szkoły podstawowe
–0,214*

–0,081

Licea ogólnokształcące
0,044

–0,109

–0,103

–0,175

–0,129

0,035

0,078

0,575**

–0,295

Gimnazja

Technika
–0,049

* – korelacja istotna na poziomie 0,05.
** – korelacja istotna na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

liceach, do których uczęszczają najlepsi uczniowie. Ponadto zatrudnianie najlepiej wykwalifikowanej kadry pedagogicznej może być również w szczególności
preferowane w szkołach cieszących się najlepszą opinią.
Podsumowując, najmłodsza kadra dydaktyczna charakteryzuje gminy podmiejskie. W gminach podmiejskich również dzieci i młodzież osiągają wyższe
wyniki w nauce niż ich rówieśnicy z miasta Poznania. Jak wskazują badania, wyjaśnieniem tej sytuacji nie są cechy kadry dydaktycznej. Ani staż pracy, ani wiek
nauczyciela czy jego wykształcenie nie są głównymi czynnikami wpływającymi na
wyniki edukacyjne uczniów (wartości współczynników korelacji są zbyt niskie,
aby można było stwierdzić wyraźny związek). Jedynie w przypadku liceów ogólnokształcących istnieje dość wyraźna współzależność pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów i udziałem nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora
lub doktora habilitowanego (im większy udział nauczycieli, tym lepsze wyniki uczniów). Oznaczać to może, że najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w celu
wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku edukacyjnym zatrudniają
najlepiej wykwalifikowanych nauczycieli.

9.7. Wyniki edukacyjne a cechy biologiczne
i psychofizyczne uczniów
Celem podrozdziału jest zbadanie współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów a ich cechami biologicznymi (płeć) i psychofizycznymi (uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach specjalistycznych).
W pracy zbadano również współzależność wyników edukacyjnych z powtarzaniem klasy.
W przypadku szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych nie wykazano
współzależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów i ich płcią, podczas
gdy w przypadku szkół gimnazjalnych współzależność ta, wprawdzie średnia, ale
statystycznie istotna, została stwierdzona (tab. 43). Im większy udział chłopców
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Tabela 43. Wartości współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wynikami edukacyjnymi
i wybranymi cechami biologicznymi i psychofizycznymi uczniów
Cecha
Struktura uczniów według płci
(procentowy udział dziewcząt
w szkole)

Szkoły
Licea
Gimnazja
Technika
podstawowe
ogólnokształcące
0,062**
0,337**
0,195*
–0,283

Liczba uczniów korzystających
z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych na 100 uczniów

–0,257**

–0,129**

–0,423*

–0,220

Liczba uczniów korzystających
z zajęć specjalistycznych na 100
uczniów

–0,381**

–0,273**

–0,153*

0,097

Liczba uczniów powtarzających
klasę na 100 uczniów

–0,346**

–0,630**

–0,152*

–0,220

* – korelacja istotna na poziomie 0,05.
** – korelacja istotna na poziomie 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

w strukturze uczniów w szkole, tym słabsze wyniki edukacyjne uczniów17. Celem
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach jest pomoc w nauce tym uczniom,
którym opanowanie podstawy programowej sprawia trudności. Jak wykazują wyniki badania, im większa liczba uczniów korzystających z tych zajęć w szkole, tym
gorsze wyniki edukacyjne szkoły (szkoły podstawowe: –0,257**, licea ogólnokształcące: –0,423*).
Na podstawie wykonanych badań można również stwierdzić istnienie zależności pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów i liczbą uczniów korzystających
z zajęć specjalistycznych. Na poziomie szkolnictwa podstawowego zależność ta
jest średnia (–0,381**), na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego słaba i niewidoczna na etapie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Należy zatem stwierdzić, że
stan psychofizyczny dziecka, szczególnie najmłodszego, negatywnie wpływa na
osiągane przez niego wyniki w nauce. Obserwacja wykonanej macierzy korelacji
pozwala ponadto stwierdzić, że liczba uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych wykazuje słabą ujemną zależność z cechami urbanizacji: gęstością zaludnienia (–0,252**), liczbą ludności (–0,273**) i gęstością sieci przystankowej
(–0,271**), nie wykazuje także żadnego związku z natężeniem przestępczości
w obwodzie szkolnym (0,003). Można więc domniemywać, że natężenie liczby
uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych jest cechą obszarów na tle aglomeracji słabo zurbanizowanych.
Im większa liczba uczniów powtarzających klasę w szkole w przeliczeniu
na 100 uczniów, tym niższe wyniki edukacyjne uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach (w szkołach gimnazjalnych zależność ta jest wyraźna i wynosi
–0,630**). Liczba uczniów powtarzających klasę na 100 uczniów w obwodowych
17

Badania wskazują, że wśród powtarzających klasę dominują chłopcy, a powtarzanie klasy jest czynnikiem osłabiającym wyniki edukacyjne uczniów.
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szkołach gimnazjalnych w strefie rdzeniowej aglomeracji poznańskiej (A) jest
najwyższa (8 uczniów na 100), a w strefie podmiejskiej bliższej (B) najniższa
(zaledwie 1,3 ucznia na 100).
Wyniki badania dla obwodowych szkół gimnazjalnych uwydatniają związek
powtarzania klasy ze współczynnikiem przestępczości w obwodzie szkolnym
(współczynnik korelacji = 0,663**) oraz statusem materialnym uczniów (posiłki
refundowane na 100 uczniów, współczynnik korelacji = 0,503**). Na obszarach
o dominującej zabudowie jednorodzinnej liczba uczniów powtarzających klasę jest niższa niż na obszarach o dominującym typie zabudowy wielorodzinnej
(współczynnik korelacji = – 0,575**). Potwierdza to zatem fakt, który został już
w pracy zasygnalizowany, że wyniki edukacyjne uczniów są uwarunkowane cechami społeczno-demograficznymi obwodów szkolnych.
Podsumowując, czynnikiem, który jest wyraźnie skorelowany z wynikami
edukacyjnymi uczniów, jest powtarzanie klasy (współzależność ta jest szczególnie wyraźna na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego). Problem powtarzania klasy jest typowy dla szkół i klas z dominacją uczniów płci męskiej (współczynnik
korelacji Pearsona między wynikami edukacyjnymi uczniów i udziałem dziewcząt
w strukturze uczniów wynosi 0,337**). Uzyskane w badaniu wyniki są w pełni zgodne z wynikami raportu Instytutu Spraw Publicznych pn. „Drugoroczność
w drugich klasach gimnazjów” z 2001 r. (w raporcie wykazano związek powtarzania klasy z płcią – znaczna liczba powtarzających klasy to chłopcy – oraz typem
obszaru, z którego pochodzą uczniowie – drugoroczność jest wyższa w gimnazjach miejskich niż wiejskich).

9.8. Czynniki determinujące wyniki egzaminacyjne
w świetle analizy wielozmiennej
Dla identyfikacji czynników, które są najsilniej powiązane z wynikami edukacyjnymi szkół, zastosowano analizę regresji krokowej metodą selekcji postępującej.
Badanie przeprowadzono oddzielnie dla szkół obwodowych podstawowych i gimnazjalnych w podziale na strefy aglomeracji (A, B, C) oraz dla szkół licealnych
i techników miasta Poznania.
W przypadku szkół podstawowych położonych w strefie A uzyskano współczynnik determinacji na poziomie 69% (tab. 44). Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono pozytywny związek między wynikami edukacyjnymi a liczbą wypadków w szkole, odsetkiem uczących się poza obwodem szkoły oraz gęstością
sieci przystankowej. W odniesieniu do odsetka uczniów uczących się poza obwodem szkoły wynik badania stanowi potwierdzenie, że migracje międzyobwodowe
uczniów szkół podstawowych nie wpływają na obniżenie wyników edukacyjnych,
a ich przyczyny mogą być niezależne od wyników edukacyjnych szkoły na tym
poziomie kształcenia (potwierdzają to także wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród rodziców uczniów szkół podstawowych). Zależność wyników edukacyjnych od liczby wypadków w szkole należałoby utożsamiać z jej
wielkością i „klimatem” szkoły. Nie można też wykluczyć, że najlepsze szkoły
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rzetelnie prowadzą statystyki wypadków w szkole. Jak wskazują wyniki badania,
największa liczba uczniów ulega wypadkom podczas zajęć na sali gimnastycznej,
możliwe jest zatem, że liczba wypadków w szkole związana jest z różnorodnością
organizowanych zajęć sportowych, a także zaangażowaniem nauczycieli oraz motywowaniem uczniów do pełnego udziału w zajęciach sportowych. Czynnikami
negatywnie wpływającymi na wyniki edukacyjne uczniów w strefie A są sytuacja
socjalna uczniów oraz powtarzanie klasy.
W odniesieniu do strefy B otrzymano wskaźnik determinacji niższy niż dla
strefy B (R2=69%). Do czynników o charakterze destymulant należy zaliczyć:
sytuację materialną uczniów, ofertę językową i procent uczniów spoza obwodu szkoły. W przypadku procenta uczniów spoza obwodu szkolnego należałoby
szczegółowo prześledzić przepływy uczniów pomiędzy obwodami szkolnymi oraz
motywacje wyboru szkoły pozaobwodowej, co jednak nie było możliwe do wykonania w ramach niniejszej pracy z uwagi na brak tak szczegółowych danych. Do
cech o charakterze stymulant w strefie B zaliczyć należy: wskaźnik przestępczości, liczbę wypadków w szkole oraz liczbę uczniów w klasie. Odnośnie do wskaźnika przestępczości należałoby podać dwie interpretacje. Z jednej strony może to
oznaczać, że najlepsze szkoły w strefie B zlokalizowane są na obszarach zurbanizowanych (przestępczość związana jest z poziomem urbanizacji), ponadto na
poziomie szkolnictwa podstawowego, nawet jeśli struktura społeczna dzielnicy
bądź środowiska rodzinnego jest niekorzystna, nie determinuje ona jednoznacznie wyników edukacyjnych uczniów na tym poziomie kształcenia (potwierdzeniem tej tezy jest m.in. teoria rozwoju psychospołecznego Eriksona, który wskazuje, że w przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym środowisko rodzinne,
nawet jeśli jest ono negatywne, w stosunkowo niewielkim stopniu oddziałuje na
jego osiągnięcia w nauce).
W analizie regresji przeprowadzonej dla szkół podstawowych w strefie C
uzyskano niższy niż w pozostałych strefach wskaźnik determinacji (R2=64%).
Zidentyfikowanymi czynnikami o charakterze destymulant w strefie C są: odsetek powtarzających klasę, wyposażenie szkoły w projektory multimedialne, przestępczość i udział dziewcząt w szkole. W przypadku strefy C należałoby zwrócić
uwagę na negatywny wpływ przestępczości na wyniki edukacyjne, co jest potwierdzeniem zróżnicowania czynników oddziałujących na wyniki edukacyjne
w poszczególnych strefach aglomeracji (por. strefa B). Wpływ udziału dziewcząt
w szkole na wyniki edukacyjne może być również wytłumaczony specyficznym
stylem życia i modelem funkcjonowania rodzin wiejskich. Wyniki badań naukowych wskazują też na istnienie różnic pomiędzy cechami morfologicznymi
a wybranymi zdolnościami motorycznymi pomiędzy dziewczętami a chłopcami
w aspekcie poziomu urbanizacji zamieszkiwanego przez nich obszaru (badania
takie prowadzili m.in. Asienkiewicz i Wandycz 2014). Jak wskazują autorzy, stopień zurbanizowania środowiska, w którym żyją uczniowie, nie pozostaje bez
wpływu na ich rozwój biologiczny.
W przypadku strefy C stymulantami okazały się takie czynniki, jak: liczba
uczniów, którym przyznano dofinansowanie do podręczników szkolnych, procent
uczniów spoza obwodu w szkole, liczba ludności i gęstość sieci przystankowej.
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W odniesieniu do strefy C warto zauważyć, że sytuacja socjalna uczniów nie jest
czynnikiem negatywnie wpływającym na ich wyniki. Można to tłumaczyć dwojako. Przede wszystkim status materialny ucznia nie zawsze świadczy o poziomie
kulturowym rodziny czy aspiracjach dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary
wiejskie. Ponadto nie można wykluczyć, że w małych szkołach wiejskich, w których dyrektorzy i nauczyciele dobrze znają swoich uczniów i środowisko lokalne,
większą wagę przykłada się do wspomagania uczniów (zwłaszcza tych zdolnych)
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z pewnością inna jest również
rola szkoły wiejskiej w środowisku lokalnym, zwraca się uwagę, że jest to nie tylTabela 44. Czynniki wpływające na wyniki edukacyjne w szkołach podstawowych obwodowych aglomeracji poznańskiej
Zmienna niezależna
Parametr B
2
Strefa A (R = 0,693)
Liczba wypadków na 100 uczniów
2,595
% uczących się poza obwodem szkoły
0,237
% powtarzających klasę
–2,024
Liczba uczniów korzystających z posiłku refun–0,599
dowanego na 100 uczniów
Gęstość sieci przystankowej
0,628
Liczba uczniów, którym przyznano dofinanso–0,430
wanie do podręczników szkolnych
Strefa B (R2 = 0,687)
Liczba uczniów korzystających z zajęć specjali–0,160
stycznych na 100 uczniów
Liczba uczniów korzystających z posiłku refun–0,753
dowanego na 100 uczniów
Przestępstwa na 1000 mieszkańców
0,051
Oferta językowa
–5,538
Liczba wypadków na 100 uczniów
1,315
% uczniów spoza obwodu w szkole
–0,068
Liczba uczniów na oddział
0,571
Strefa C (R2=0,640)
% powtarzających klasę
–3,250
Liczba uczniów, którym przyznano dofinanso0,594
wanie do podręczników szkolnych
% uczniów spoza obwodu w szkole
0,198
Liczba projektorów multimedialnych na 100
–1,605
uczniów
Liczba ludności
0,000
Przestępstwa na 1000 mieszkańców
–0,671
Udział dziewcząt
–0,354
Gęstość sieci przystankowej
3,303
Źródło: opracowanie własne.

Poziom istotności p
0,004
0,014
0,016
0,024
0,031
0,044

0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,009
0,025
0,000
0,000
0,001
0,005
0,013
0,019
0,022
0,034
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ko miejsce kształcenia dzieci i młodzieży, ale także „ośrodek rozwoju wsi, miejsce
wydarzeń kulturalnych, sportowych, miejsce spotkań”18.
W przypadku analizy regresji przeprowadzonej dla szkół gimnazjalnych obwodowych położonych w strefie A otrzymano wysoki wskaźnik determinacji
(R2=84%) oraz wykazano, że zróżnicowanie wyników edukacyjnych uczniów
szkół gimnazjalnych można w dużej mierze statystycznie powiązać z cechą otoczenia szkoły, jaką jest poziom przestępczości w obwodzie szkolnym, oraz cechą
szkoły taką, jak wyposażenie w stołówkę, a także z cechami uczniów, tzn. udziałem uczniów powtarzających klasę oraz odsetkiem uczniów kształcących się poza
obwodem szkoły (tab. 45). Zwraca uwagę przede wszystkim negatywny wpływ
przestępczości w obwodzie szkoły oraz udziału uczniów kształcących się poza
obwodem na wyniki edukacyjne. W przypadku przestępczości można wskazać na
dwie interpretacje oddziaływania na wyniki edukacyjne. Pierwszą z nich jest pośredni wpływ poziomu przestępczości, który może być traktowany jako pośrednia
miara niekorzystnej, z punktu widzenia wyników szkolnych, struktury społecznej
otoczenia szkoły. Równocześnie można założyć bardziej bezpośredni wpływ poziomu przestępczości na wyniki edukacyjne, związany z występowaniem w środowisku socjalizacji uczniów niekorzystnych, z punktu widzenia procesu wychowawczego, zjawisk i zdarzeń. Drugą ze zmiennych, której destymulujący wpływ
na wyniki edukacyjne uczniów gimnazjów należy rozpatrzyć bardziej szczegółowo, jest udział uczniów kształcących się poza obwodem szkolnym. Biorąc pod
uwagę wysoką mobilność przestrzenną uczniów gimnazjów i częste podejmowanie przez nich nauki w szkole pozaobwodowej oraz wagę wyników egzaminacyjnych gimnazjów w wyborze szkoły dla dziecka przez rodziców, wysoki udział
Tabela 45. Czynniki wpływające na wyniki edukacyjne w szkołach gimnazjalnych obwodowych aglomeracji poznańskiej
Zmienna niezależna
Parametr B
Strefa A (R2 =0,838)
Przestępstwa na 1000 mieszkańców
–0,301
Wyposażenie szkoły w stołówkę
7,816
% powtarzających klasę
–0,432
% uczących się poza obwodem
–0,171
Strefa B (R2=0,579)
Wyposażenie szkoły w bibliotekę
–13,343
Oferta językowa
2,035
Liczba uczniów, którym przyznano dofinanso–2,479
wanie do podręczników szkolnych
Strefa C (R2=0,419)
Dowożenie uczniów do szkół (%)
–0,117
Liczba uczniów, którym przyznano dofinanso–5,281
wanie do podręczników szkolnych

Poziom istotności p
0,000
0,000
0,002
0,020
0,000
0,007
0,011
0,001
0,003

Źródło: opracowanie własne.
18

Cytat zaczerpnięty z oficjalnej strony Federacji Inicjatyw Oświatowych, www.fio.org.pl.
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uczniów kształcących się poza obwodem może wiązać się z niezadowoleniem rodziców z poziomu danego gimnazjum i „ucieczką” uczniów do innych szkół.
Modele regresji skonstruowane dla dwóch kolejnych stref aglomeracji poznańskiej okazały się mniej dopasowane, tłumacząc statystycznie odpowiednio 58%
i 42% międzyszkolnego zróżnicowania wyników edukacyjnych gimnazjów w strefach B i C aglomeracji poznańskiej. W przypadku szkół gimnazjalnych położonych
w strefie B za czynniki opisujące zróżnicowanie wyników edukacyjnych gimnazjów należy uznać: wyposażenie szkoły w bibliotekę, ofertę językową szkoły oraz
sytuację socjoekonomiczną uczniów (pozostałe zmienne okazały się nieistotne
statystycznie). Z powyższych zmiennych tylko oferta językowa szkoły może być
uznana za stymulantę wyników edukacyjnych gimnazjów.
W szkołach gimnazjalnych zlokalizowanych w strefie C czynnikami kształtującymi wyniki edukacyjne są: dostępność szkół dla uczniów mierzona odsetkiem
uczniów dowożonych do szkoły oraz sytuacja socjoekonomiczna rodziny (liczba
uczniów, którym dofinansowano zakup podręczników szkolnych). Obie zmienne
mają charakter destymulant. Powyższe wskazuje na odmienne uwarunkowanie
wyników edukacyjnych gimnazjów w Poznaniu oraz dalszych strefach aglomeracji. W każdym przypadku zaznacza się wpływ czynników społecznych (poziom
przestępczości w Poznaniu oraz sytuacja socjoekonomiczna uczniów w dalszych
strefach aglomeracji), ale tylko w rdzeniu aglomeracji uwidocznił się wpływ mobilności uczniów między obwodami szkolnymi. Warto zwrócić również uwagę na
relatywnie łatwe statystyczne objaśnienie międzyszkolnego zróżnicowania wyników gimnazjów w rdzeniu aglomeracji (wysoka wartość R2) oraz o wiele trudniejsze w dalszych strefach (niższe wartości R2). Wskazuje to na złożoność problematyki uwarunkowań wyników egzaminacyjnych szkół w strefie podmiejskiej oraz
trudność w znalezieniu uniwersalnych zmiennych je kształtujących.
Analiza regresji przeprowadzona w celu identyfikacji czynników kształtujących wyniki edukacyjne uczniów samorządowych liceów ogólnokształcących oraz
techników w Poznaniu (wyniki z egzaminu maturalnego) szczególnie w przypadku liceów doprowadziła do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów (tab.
46). Badania wykazały, że wyniki edukacyjne liceów są istotnie statystycznie
zależne od: oferty językowej szkoły, udziału nauczycieli posiadających stopień
naukowy doktora lub doktora habilitowanego, liczby uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz, choć w mniejszym stopniu, od wyposażenia szkoły
w biblioteki (wartość współczynnika determinacji jest wysoka i wynosi 75%).
Dwie zmienne, których poziom istotności w otrzymanym modelu jest najwyższy
(tj. oferta językowa oraz wykształcenie kadry szkolnej), wiążą się z efektywnym
i skutecznym kierowaniem szkołą (zaoferowanie wielu języków do wyboru dla
uczniów oraz grona nauczycielskiego o ponadprzeciętnych kwalifikacjach). Wykazują również związek z prestiżem poszczególnych liceów, ponieważ najszerszą
ofertę językową oraz najwyższy udział nauczycieli ze stopniami naukowymi mają
najbardziej prestiżowe poznańskie licea.
W przypadku techników w Poznaniu wyodrębniony został tylko jeden statystycznie istotny czynnik wpływający na wyniki edukacyjne (oferta językowa), zaś
skonstruowany model tłumaczył statystycznie 38% międzyszkolnego zróżnicowa-
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Tabela 46. Czynniki wpływające na wyniki edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych
miasta Poznania
Zmienna niezależna
Parametr B Poziom istotności p
Licea ogólnokształcące (R2=0,750)
Oferta językowa
3,692
0,000
% nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora
0,947
0,001
lub doktora habilitowanego
Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
–0,377
0,006
Wyposażenie szkoły w bibliotekę
9,168
0,047
Technika (R2= 0,381)
Oferta językowa
3,233
0,035
Źródło: opracowanie własne.

nia wyników). Sytuacja ta nie jest zaskoczeniem. O ile znaczenie oferty językowej
można interpretować podobnie jak w odniesieniu do liceów ogólnokształcących,
o tyle niższa niż w przypadku „ogólniaków” wartość R2 jest najpewniej pochodną
dużego zróżnicowania zbioru techników w Poznaniu, zarówno w zakresie wielkości tych szkół, sytuacji organizacyjnej (niezależne szkoły bądź wchodzące w skład
zespołu szkół), jak zawodów, w których oferowane jest kształcenie
Analiza regresji pozwoliła na wyodrębnienie czynników wpływających na wyniki edukacyjne uczniów, przy czym należy mieć na uwadze, że nie mają one
charakteru uniwersalnego. Jest to zatem potwierdzeniem tezy o zróżnicowaniu
czynników oddziałujących na wyniki edukacyjne uczniów w poszczególnych strefach aglomeracji poznańskiej oraz różnym ich wpływie.
Rezultaty badania przyczyniły się do weryfikacji modelu zależności wyników
edukacyjnych od warunków nauczania i cech otoczenia szkoły przedstawionego

Ryc. 51. Model zależności wyników edukacyjnych od warunków nauczania i cech otoczenia
szkół w aglomeracji poznańskiej w okresie suburbanizacji
Źródło: opracowanie własne.
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w rozdziale 1 (w celu weryfikacji tego modelu obliczono częstotliwość występowania poszczególnych zmiennych niezależnych w zaprezentowanych modelach
regresji, czego graficznym przedstawieniem jest grubość strzałki, ryc. 51).
Głównym czynnikiem, znajdującym także odzwierciedlenie w literaturze
przedmiotu (Wojda 2001, Cęcelek 2012, Radoła 2012, 2013), mającym wpływ na
wyniki edukacyjne uczniów w aglomeracji poznańskiej jest sytuacja materialna
uczniów, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że zaznacza się różny jej wpływ
na osiągnięcia edukacyjne uczniów w zależności od badanej strefy aglomeracji
(choć w większości zmienne opisujące sytuację socjoekonomiczną mają charakter
destymulant w otrzymanych modelach regresji).
Drugim z kolei zidentyfikowanym czynnikiem są cechy uczniów, przede
wszystkim trudności w nauce przejawiające się w powtarzaniu klas. Materialne
warunki nauczania, oferta dydaktyczna szkoły to czynniki, które również są powiązane z wynikami edukacyjnymi uczniów, choć związek ten jest mniejszy niż
w przypadku dwóch pierwszych czynników. Wizerunek szkoły mierzony wskaźnikami przepływów międzyszkolnych ma wpływ na wyniki edukacyjne na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, głównie w Poznaniu. Im
lepsza szkoła, tym więcej uczniów zamiejscowych i pochodzących spoza obwodu
szkolnego, im wyniki edukacyjne i renoma szkoły gorsze, tym większa tendencja
„ucieczkowa” ze szkoły obwodowej (potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań
społecznych przedstawione w rozdziale 10).

10. Czynniki wyboru szkół i ocena warunków
kształcenia w świetle badań społecznych
Celem badań ankietowych rodziców i uczniów było zidentyfikowanie czynników,
które w największym stopniu decydują o wyborze szkoły jako miejsca edukacji.
Poznanie preferencji rodziców i uczniów w zakresie wyboru szkoły pozwoliło na
wskazanie najważniejszych elementów konkurencyjności szkół, istotnych z punktu widzenia rodziców i uczniów. Informacja taka może być szczególnie przydatna
dla organów prowadzących, dyrektorów, nauczycieli, a także rodziców i uczniów
stojących przed dylematem wyboru jak najlepszej szkoły. Celem badania było
również uzyskanie odpowiedzi na pytania o źródła informacji dotyczących wyboru szkoły oraz ocenę poszczególnych aspektów jej funkcjonowania. Ważnym
elementem badania było też poznanie opinii respondentów na temat wpływu codziennych dojazdów do szkół na organizację czasu wolnego ucznia czy osiągane
przez niego wyniki w nauce.

10.1. Szkoły podstawowe i gimnazjalne w opiniach
rodziców
W badaniu motywacji wyboru szkoły kwestionariusz ankietowy wypełnili rodzice
dzieci uczęszczających do szkół podstawowych klas I – 27% (respondentów), klas
II – 17%, klas III – 8%, klas IV – 17%, klas V – 20%, klas VI – 11% oraz szkół
gimnazjalnych klas I – 4%, klas II – 13% i klas III – 83%. W przypadku badania
w szkołach podstawowych ankietę wypełniło 85% mam uczniów i 15% ojców.
Pod względem wykształcenia rodziców uczniów szkół podstawowych dominowały osoby z wykształceniem wyższym (63%) oraz średnim (23%). Natomiast
w szkołach gimnazjalnych ankietę wypełniło 71% mam i 29% ojców (52% rodziców z wykształceniem wyższym i 25% z wykształceniem średnim). Łącznie
zebrano 600 ankiet wypełnionych przez rodziców uczniów szkół podstawowych
i 460 przez rodziców uczniów szkół gimnazjalnych.
Dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w aglomeracji
poznańskiej w wyborze szkoły podstawowej decydujące znaczenie ma dogodna
lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania (tę odpowiedź wskazało 74%
respondentów, ryc. 52). 37% ankietowanych rodziców uznało, że czynnikiem,
który wpłynął na decyzję o wyborze szkoły, był fakt, że jest to szkoła obwodowa. Jedynie co 10 rodzic wskazał, że wybór szkoły podstawowej wynikał głównie
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Ryc. 52. Motywacje wyboru szkoły podstawowej w aglomeracji poznańskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

z decyzji rodziców, częściej o wyborze szkoły rozstrzygały inne czynniki, takie
jak: pozytywne opinie kolegów i koleżanek dziecka (19%) oraz uczęszczanie do
szkoły rodzeństwa (17%).
W przypadku rodziców uczniów szkół gimnazjalnych decydujące znaczenie
w wyborze szkoły ma, tak jak w przypadku rodziców szkół podstawowych, dogodna lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania (ryc. 53). Odpowiedź tę
wybrało 59% respondentów. Dla 37% respondentów o wyborze gimnazjum decyduje prestiż i renoma szkoły, a dla 36% – pozytywne opinie kolegów i koleżanek
o szkole. Dla gimnazjalistów dużo większe znaczenie w wyborze szkoły ma łatwy
dojazd do niej środkami komunikacji publicznej (25%). Jest to zrozumiałe, biorąc
pod uwagę fakt, że uczniowie szkół gimnazjalnych są o wiele bardziej samodzielni niż uczniowie szkół podstawowych.
Należy zauważyć, że dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych wyposażenie szkoły jest czynnikiem, który w znacznym stopniu determinuje wybór szkoły. 23% respondentów – rodziców uczniów szkół gimnazjalnych – wskazało ten
czynnik jako ważny przy wyborze szkoły, podczas gdy aspekt ten uznał za ważny
jedynie co dziesiąty rodzic ucznia szkoły podstawowej. W przypadku rodziców
uczniów szkół gimnazjalnych dużo bardziej istotny w wyborze szkoły jest prestiż/
renoma szkoły (37%) niż w przypadku rodziców uczniów szkół podstawowych
(18%). Obwodowość szkoły dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych nie jest
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Ryc. 53. Motywacje wyboru szkoły gimnazjalnej w aglomeracji poznańskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

czynnikiem, który zasadniczo determinuje wybór szkoły (odpowiedź tę wskazało
20% respondentów). Jest to czynnik zdecydowanie bardziej istotny w zakresie
wyboru szkoły podstawowej.
Dla 42% respondentów – rodziców uczniów szkół podstawowych – głównym
źródłem informacji o szkole podstawowej są opinie sąsiadów i znajomych, a dla
40% uczestnictwo w dniach otwartych w szkole (ryc. 54). Co trzeci respondent
przy wyborze szkoły podstawowej korzystał z informacji na stronie internetowej
szkoły podstawowej (29%).
Dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych decydujące znaczenie w wyborze
szkoły mają informacje na stronach internetowych szkoły (50% respondentów)
oraz opinie sąsiadów, znajomych (49% – ryc. 55). Warto zauważyć, że dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych w wyborze szkoły bardziej istotne są wyniki
uczniów z egzaminów zewnętrznych (20%) niż dla rodziców uczniów szkół podstawowych (5%). Najmniej istotnym źródłem informacji, zarówno w przypadku
szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, są reklamy w mediach, a także informacje na oficjalnych portalach gmin i Kuratorium Oświaty. W przypadku szkół
podstawowych 15% respondentów w ogóle nie poszukiwało informacji o szkole,
wśród rodziców uczniów szkół gimnazjalnych odsetek ten jest mniejszy i wynosi
6%. Wyniki badania wskazują, że dobry wybór szkoły gimnazjalnej wydaje się dla
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Ryc. 54. Źródła informacji o szkole podstawowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

rodziców dużo bardziej istotny niż szkoły podstawowej, o czym świadczy fakt, że
częściej poszukują oni informacji na temat wyników egzaminu gimnazjalnego niż
sprawdzianu szóstoklasisty.
W szkołach podstawowych rodzice uczniów najlepiej oceniają więzi między
uczniami oraz relacje dzieci z nauczycielami (odpowiedź „bardzo dobrze” lub
„dobrze” wskazało w obu przypadkach 82% rodziców – ryc. 56). Rodzice uczniów
dość dobrze ocenili przygotowanie dzieci do egzaminu szóstoklasisty – 74% oceniło to przygotowanie bardzo dobrze lub dobrze, znacznie gorzej niestety pomoc
szkoły dotyczącą wyboru przyszłego gimnazjum (jedynie nieco więcej niż połowa
rodziców – 54% respondentów – oceniła tę pomoc bardzo dobrze lub dobrze).
Rodzice uczniów szkół gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej najlepiej
ocenili bezpieczeństwo w szkole i w jej otoczeniu (odpowiedź „bardzo dobrze”
wskazało 40% rodziców – ryc. 57). Pozytywnie ocenione zostały przez rodziców
również: przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych, wyposażenie sal i laboratoriów, aktywność szkoły w organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Rodzice
uczniów szkół gimnazjalnych najsłabiej ocenili możliwość wyjazdów zagranicznych (26% rodziców wskazało odpowiedź „raczej nie”) oraz pomoc szkoły w podjęciu decyzji dotyczącej dalszego kierunku kształcenia.
Jak wskazali respondenci, uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu najczęściej docierają do szkoły pieszo (67%) lub autem (49%). Wykorzystanie auta
w codziennych dojazdach do szkół podstawowych powiatu poznańskiego zadeklarowało nieco więcej, bo 53% respondentów, 52% uczniów szkół podstawo-
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Ryc. 55. Źródła informacji o szkole gimnazjalnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

wych w powiecie poznańskim dociera do szkoły pieszo. W przypadku uczniów
szkół gimnazjalnych powiatu poznańskiego znaczna większość dociera do szkoły
pieszo (59%), autobusem miejskim (43%) lub autem (29%).

Ryc. 56. Ocena warunków nauczania i atmosfery panującej w szkołach podstawowych
w aglomeracji poznańskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 57. Ocena warunków nauczania i atmosfery panującej w szkołach gimnazjalnych
w aglomeracji poznańskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Jak wskazują wyniki badania ankietowego, znaczna większość uczniów szkół
podstawowych powiatu poznańskiego (36%) pokonuje z domu do szkoły odległość 1–3 km, natomiast w Poznaniu do 500 m (31% – ryc. 58). Jest to oczywiście związane z większą gęstością sieci szkolnej w Poznaniu oraz mniejszymi
obwodami szkolnymi. Podsumowując, w powiecie poznańskim uczniowie szkół
podstawowych muszą pokonać większe odległości, aby dotrzeć do szkoły podstawowej. Podobnie sytuacja przedstawia się w szkołach gimnazjalnych aglomeracji

Ryc. 58. Odległość pokonywana z domu do szkoły (czyli w 1 stronę) przez uczniów szkół
podstawowych w aglomeracji poznańskiej (% uczniów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 59. Odległość pokonywana z domu do szkoły (czyli w 1 stronę) przez uczniów szkół
gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej (% uczniów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

poznańskiej. Odległość do 3 km w powiecie poznańskim pokonuje 61% uczniów,
a w Poznaniu odsetek ten jest zdecydowanie niższy i wynosi 49% (ryc. 59).
60,7% respondentów – rodziców uczniów szkół podstawowych w Poznaniu
– wskazało, że codzienne dojazdy dziecka do szkoły nie mają negatywnego wpływu na organizację dnia i czasu wolnego (tej samej odpowiedzi udzieliło 57%
rodziców uczniów ze szkół podstawowych powiatu poznańskiego). Rodzice nie
wskazali również, aby dojazdy do szkół wpływały negatywnie na wyniki dziecka
w nauce (odpowiedź „nie mają wpływu” wskazało 71% rodziców uczniów szkół
podstawowych w Poznaniu i 64% rodziców uczniów szkół gimnazjalnych w Poznaniu). W przypadku rodziców uczniów gimnazjów struktura odpowiedzi na
ww. pytanie jest podobna.
Podsumowując, dla większości respondentów – rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej – decydujące znaczenie
przy wyborze szkoły ma jej dogodna lokalizacja względem miejsca zamieszkania.
Dla rodziców gimnazjalistów wybór gimnazjum dużo częściej determinuje prestiż i renoma szkoły niż w przypadku rodziców uczniów szkół podstawowych.
Może to oznaczać, że w cyklu edukacji rodzice uznają wybór szkoły gimnazjalnej
za ważniejszy niż szkoły podstawowej. Głównym źródłem informacji na temat
szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest strona internetowa szkoły, opinie znajomych i sąsiadów oraz uczestnictwo w dniach otwartych w szkole. Uczniowie
szkół powiatu poznańskiego pokonują większe odległości z domu do szkoły, choć
rodzice nie wskazują tego aspektu jako szczególnie uciążliwego w organizacji czasu wolnego, nie zauważają również negatywnego wpływu dojazdów na wyniki
dziecka w nauce.
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10.2. Szkoły ponadgimnazjalne w opiniach maturzystów
Celem badania ankietowego przeprowadzonego wśród maturzystów rocznika
2013/2014 było poznanie motywacji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz oceny poszczególnych aspektów jej funkcjonowania. W badaniu udział wzięło 300
maturzystów uczęszczających do różnych szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu
(150 ankiet) i w powiecie poznańskim (150 ankiet). Badanie wykonane zostało
drogą online poprzez dystrybucję ulotek informacyjnych oraz drogą tradycyjną za
pośrednictwem szkół.
Jak wskazują wyniki, w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej decydujące znaczenie ma dogodna lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania (ryc. 56).
Odpowiedź tę wybrało aż 67% ankietowanych maturzystów. Istotne są również
łatwy dojazd środkami komunikacji publicznej (49%) oraz pozytywne opinie kolegów i koleżanek o szkole (48%). Ze względu na ofertę językową szkołę wybrało
jedynie 4% ankietowanych maturzystów. Wśród odpowiedzi otwartych uczniowie wskazywali, że czynnikami wyboru szkoły ponadgimnazjalnej były też m.in.
promocja szkoły w gimnazjum oraz brak dwuzmianowości.
Pozytywne informacje od kolegów i znajomych są głównym argumentem, który skłania uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (61% – ryc. 61). Dru-

Ryc. 60. Motywacje wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w aglomeracji poznańskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ryc. 61. Źródła informacji na temat szkoły ponadgimnazjalnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

gim najważniejszym źródłem informacji na temat szkoły jest jej strona internetowa (56%), istotne są również informacje zdobyte podczas dni otwartych szkoły
(45%). Z rankingów szkół publikowanych w prasie przy wyborze szkoły korzysta
co piąty maturzysta (19%). Wyniki egzaminów maturalnych nie są dla uczniów
szczególnie wiążące w wyborze szkoły (tę odpowiedź wskazało jedynie 10% ankietowanych).
Na podstawie wyników badań ankietowych należałoby stwierdzić, że główną
słabą stroną szkół ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w ocenie maturzystów jest niedostateczna pomoc szkoły w podjęciu decyzji dotyczącej dalszych losów absolwenta po maturze (ryc. 62). Aż 34% respondentów oceniło
tę pomoc jako przeciętną, a 17% jako złą. Maturzyści najlepiej oceniają bezpieczeństwo w szkole i jej otoczeniu (44% oceniło tę kwestię bardzo dobrze), więzi
między uczniami (78% respondentów wskazało odpowiedzi: bardzo dobrze lub
dobrze) oraz relacje z nauczycielami (35% uczniów uważa, że relacje te kształtują
się bardzo dobrze, a 40% – że dobrze). Respondenci najbardziej krytycznie ocenili
ofertę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych (w obu przypadkach połowa maturzystów oceniła tę ofertę jako przeciętną, złą lub bardzo złą).
Jak wynika z przeprowadzonych badań, dostępność publicznych środków
transportu znacząco wpływa na sposób dotarcia do szkół. Dla maturzystów dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu głównym środkiem transportu jest: tramwaj (31%) lub autobus miejski (31%), 16% respondentów dociera do szkoły pieszo, 10% autem, a 6% pociągiem. Dla maturzystów kształcących
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Ryc. 62. Ocena warunków nauczania i atmosfery panującej w szkołach ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

się w powiecie poznańskim głównym środkiem transportu w codziennych dojazdach do szkół jest autobus miejski (27%) oraz auto (22%). 21% uczniów dociera
do szkoły pieszo, a 10% pociągiem. Maturzyści kształcący się w powiecie poznańskim częściej korzystają z roweru (9%) niż uczniowie kształcący się w mieście
(4%).W Poznaniu maturzyści mają możliwość poruszania się po mieście autobusem i tramwajem, przez co mniejsze jest np. wykorzystanie auta w codziennych
dojazdach do szkół.

Ryc. 63. Odległość pokonywana z domu do szkoły (czyli w 1 stronę) przez uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej (% uczniów).
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ankietowani maturzyści szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania pokonują większe odległości niż maturzyści szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych
na obszarze powiatu poznańskiego (ryc. 63). Wśród respondentów – uczniów
szkół poznańskich – aż 41% pokonuje do szkoły (w 1 stronę) odległość powyżej
10 km, podczas gdy w powiecie poznańskim jest to 30% uczniów. W powiecie poznańskim ponad połowa ankietowanych uczniów (51%) poświęca na dojazdy do
szkół do 15 minut, a 28,1% 16–30 minut (pozostali uczniowie – 21% – poświęcają na dotarcie do szkoły więcej niż 30 minut). W Poznaniu czas ten zdecydowanie ulega wydłużeniu. 35% maturzystów z Poznania poświęca na dojazdy 16–30
minut, a 26% 31–45 minut. Jedynie 15% maturzystów w Poznaniu potrzebowało
na dotarcie do szkoły do 15 minut.
W związku z dojazdami do szkół ponadgimnazjalnych maturzystom zadano
pytanie, czy dojazdy do szkół mają jakikolwiek wpływ na organizację ich czasu
wolnego, wyniki w nauce, więzi koleżeńskie i relacje towarzyskie. 47% maturzystów aglomeracji poznańskiej uważa, że dojazdy do szkoły nie wpływają w żaden
sposób na organizację ich czasu wolnego, natomiast 28% uważa, że mają one
wpływ negatywny. 66% ankietowanych uczniów wskazało, że dojazdy do szkół
nie mają wpływu na wyniki w nauce, a 25% wskazało nawet, że wpływ ten jest
pozytywny.
Głównym czynnikiem oddziałującym na wybór szkoły ponadgimnazjalnej
w ocenie maturzystów jest dogodna lokalizacja szkoły oraz łatwy dojazd do niej
publicznymi środkami transportu, a podstawowym źródłem informacji o szkole – opinie kolegów i znajomych. Oznacza to, że w przypadku wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej duże znaczenie ma jej lokalizacja w dzielnicy cechującej się
dobrze rozwiniętą siecią transportową. Szkoły ponadgimnazjalne aglomeracji
poznańskiej zostały bardzo dobrze ocenione pod kątem bezpieczeństwa i przekazywania wiedzy, nieco gorzej niestety w aspekcie rozwijania indywidualnych
uzdolnień uczniów oraz pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej ścieżki zawodowej
po maturze. Fakt ten powinien skłaniać szkoły ponadgimnazjalne do zwiększenia
liczby zajęć czy wykładów związanych z wyborem przyszłego kierunku kształcenia. Wyniki badań odnoszące się do odległości, czasu i środków transportu, jakimi uczniowie dojeżdżają do szkoły, potwierdzają ponadlokalną rangę szkolnictwa
ponadgimnazjalnego w Poznaniu.

11. Zakończenie
11.1. Wnioski
W niniejszej pracy wnioski zostały przedstawione w postaci odpowiedzi na szczegółowe pytania badawcze, zamieszczone w rozdziale 1. Poniżej przypomniano ich
treść i podano syntetyczne odpowiedzi, istotne także przy weryfikacji głównych
hipotez badawczych pracy.
1. Jakie zmiany przestrzenne i organizacyjne w szkolnictwie podstawowym,
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zaszły na obszarze aglomeracji poznańskiej w ostatnich 12 latach?
Zmiany przestrzenne i organizacyjne sieci szkolnej w aglomeracji poznańskiej w ostatnich 12 latach wynikały przede wszystkim ze zmieniających się
uwarunkowań demograficznych, będących przejawem procesu suburbanizacji.
W okresie tym szczególnie intensywnie rozwijała się strefa podmiejska miasta Poznania. Zwiększenie się liczby mieszkańców, zwłaszcza w gminach strefy
podmiejskiej bliższej (Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki),
spowodowało wzrost liczby uczniów w tych gminach. Sytuacja miasta Poznania
na tle strefy podmiejskiej przedstawia się zgoła odmiennie. Utrzymujący się od
wielu lat niski przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji przyczyniły się do
tego, że liczba uczniów w szkołach znacząco spadła (dotyczy to w szczególności
liczby uczniów w szkołach gimnazjalnych). Odpływ mieszkańców z miasta Poznania dodatkowo spotęgował pogorszenie się sytuacji finansowej miasta („kurczenie się jego bazy podatkowej”). Polityka oświatowa władz samorządowych
gmin aglomeracji podporządkowana była w ostatnich latach działaniom w kierunku reorganizacji sieci szkolnej.
Wzrost liczby uczniów w szkołach niesamorządowych świadczy o wzrastającej roli organizacji społecznych, wyznaniowych, osób prawnych i fizycznych
w procesie świadczenia usług edukacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że w Poznaniu funkcjonują one głównie jako alternatywa dla szkół samorządowych. Są
to często szkoły płatne, do których dostęp uczniów gorzej sytuowanych jest
w zasadzie ograniczony. Na obszarach wiejskich aglomeracji z kolei przekazywanie szkół samorządowych organizacjom niesamorządowym ma inne podłoże,
zazwyczaj traktowane jest jako sposób na uniknięcie zamknięcia szkoły.
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2. Czy w wyniku procesu suburbanizacji zmieniła się dostępność szkół w gminach aglomeracji poznańskiej?
Aglomeracja poznańska jest rynkiem usług edukacyjnych o znacznej dynamice, co jest konsekwencją gwałtownych procesów depopulacji w mieście centralnym i szybkiego zaludniania gmin podmiejskich. Dostępność przestrzenna szkół
uwarunkowana jest polityką organów prowadzących, które określają wielkości
obwodów szkolnych oraz sieć szkół. Dostępność przestrzenna szkół podstawowych i gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej jest zróżnicowana, jednak
z uwagi na małe obwody szkolne i gęstą sieć szkolną zdecydowanie lepsza w Poznaniu. Mimo rozwoju sieci szkół poza Poznaniem wciąż najgorszą dostępnością
przestrzenną szkół cechują się obszary peryferyjne aglomeracji (strefa C aglomeracji). Słabsza dostępność przestrzenna szkół skutkuje koniecznością dowożenia
dzieci i młodzieży do placówek szkolnych, co stanowi niemałe obciążenie dla
budżetów gmin (przykładowo w roku szkolnym 2013/2014 w gminie Kórnik do
szkół podstawowych dowożonych było aż 49,3% dzieci).
3. W jakim otoczeniu demograficznym, społeczno-gospodarczym i urbanistycznym funkcjonują szkoły?
Szkoły w strefie centralnej aglomeracji położone są na obszarach gęsto zaludnionych z dobrym dostępem do sieci transportu publicznego. Im dalej od miasta
Poznania, tym wskaźniki gęstości zabudowy mieszkaniowej i sieci transportowej
są niższe. Na podstawie danych o przestępczości wykazano, że największe natężenie negatywnych zjawisk społecznych (przestępczość) występuje w strefie
centralnej aglomeracji (A) i, jak wskazują wyniki badania, jest to jeden z czynników, który ma ścisły związek z wynikami edukacyjnymi uczniów, szczególnie na
poziomie szkolnictwa gimnazjalnego.
4. Jakie są zasięgi oddziaływania szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
miasta Poznania?
W pracy przedstawiono wyniki badań mobilności dzieci i młodzieży w relacji
miejsce zamieszkania–szkoła. Wykazały one dużą mobilność międzyobwodową
uczniów w aglomeracji poznańskiej, przy czym jest ona największa w Poznaniu.
Należy podkreślić, że odsetek uczniów kształcących się poza obwodem szkoły
w strefie A aglomeracji poznańskiej jest czynnikiem negatywnie skorelowanym
z wynikami edukacyjnymi młodzieży na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego.
Oznaczać to może, że w przypadku zamieszkiwania uczniów w obwodzie szkoły
gimnazjalnej, której wyniki edukacyjne są niesatysfakcjonujące, uczniowie dużo
częściej wybierają szkołę o lepszych wynikach i renomie w innym obwodzie. Zjawisko to zachodzi przede wszystkim w Poznaniu z uwagi na gęstą sieć szkolną,
dobrze rozwinięty transport publiczny oraz szeroką ofertę szkół niesamorządowych.
Wśród gimnazjów zlokalizowanych w Poznaniu można wyodrębnić takie,
które zgodnie z teorią miejsc centralnych mają zasięg aglomeracyjny, ogólnomiejski lub dzielnicowy. Badania terytorialnego pochodzenia uczniów szkół
ponadgimnazjalnych potwierdzają ponadlokalną funkcję Poznania jako ważnego
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ośrodka szkolnictwa ponadgimnazjalnego w regionie. Rynek edukacyjny w aglomeracji poznańskiej staje się rynkiem ponadlokalnym, o czym świadczą przepływy uczniów, szczególnie ze strefy podmiejskiej do miasta centralnego.
5. Czy szkoły aglomeracji poznańskiej są zróżnicowane między sobą pod względem warunków nauczania?
Największe szkoły samorządowe aglomeracji poznańskiej zlokalizowane są
w Poznaniu (strefa A), głównie w dzielnicach śródmiejskich o największej gęstości zaludnienia, a także w dużych ośrodkach gminnych. Małe szkoły zlokalizowane są natomiast przede wszystkim na obszarach słabo zaludnionych strefy
podmiejskiej dalszej aglomeracji.
Zjawisko suburbanizacji wpłynęło nie tylko na zmianę struktury mieszkańców gmin według wieku, ale także na zmiany struktury wieku grona pedagogicznego. W gminach strefy podmiejskiej bliższej (B), najsilniej suburbanizujących
się w ostatnich latach, średnia wieku nauczycieli jest nawet o kilka lat niższa niż
w Poznaniu.
Jak zauważono, dostępność psychologa szkolnego jest lepsza w szkołach
aglomeracji poznańskiej w gimnazjach niż w szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych najlepszy dostęp do świetlicy szkolnej mają uczniowie szkół
w strefie podmiejskiej bliższej aglomeracji (Czerwonak, Kórnik, Luboń, Puszczykowo, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Swarzędz) oraz miasta Poznania. Najsłabszą dostępnością świetlicy szkolnej dla uczniów w szkołach gimnazjalnych
cechuje się Poznań (odsetek uczniów z dostępem do świetlicy szkolnej wynosi
7%), co wynika zapewne z możliwości samodzielnego dotarcia uczniów dogodnym środkiem transportu publicznego do domu zaraz po zakończeniu lekcji.
Wyposażenie szkół w środki dydaktyczne oceniono na podstawie liczby projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych w szkole na 100 uczniów.
Stwierdzono, że szkoły podstawowe i gimnazjalne samorządowe w Poznaniu są
lepiej wyposażone w środki dydaktyczne niż szkoły w gminach podmiejskich,
natomiast szkoły ponadgimnazjalne (jest ich relatywnie niewiele) z kolei lepiej
wyposażone niż te w Poznaniu.
Liczba wypadków w szkole skorelowana jest z jej wielkością. Wskaźnik liczby
wypadków w przeliczeniu na 100 uczniów jest wyższy w szkołach gimnazjalnych niż w szkołach podstawowych czy ponadgimnazjalnych i w zasadzie równy w szkołach strefy podmiejskiej i miasta Poznania. Sytuacja socjalna uczniów
w szkołach aglomeracji jest również dość zróżnicowana. Biorąc pod uwagę
wskaźnik liczby uczniów w szkołach podstawowych, którym przyznano posiłek
refundowany w szkole, należy stwierdzić, że najwyższymi wartościami cechują
się gminy wiejskie aglomeracji: Rokietnica Kleszczewo, gmina miejsko-wiejska
Kórnik oraz miasto Poznań. Powtarzanie klasy jest wyraźną cechą szkolnictwa
gimnazjalnego. Liczba uczniów powtarzających klasę na 100 uczniów jest najwyższa w Poznaniu i relatywnie niska w gminach powiatu poznańskiego.
Badania wykazały, że warunki nauczania w szkołach aglomeracji poznańskiej
są zróżnicowane nie tylko według szczebli edukacji, ale także w ujęciu terytorialnym. Wpływ na to zróżnicowanie ma, jak się wydaje, zaawansowanie pro-
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cesu suburbanizacji. Pogarszają się warunki nauczania w Poznaniu na tle strefy
podmiejskiej, którą szczególnie w strefie bliższej, dzięki budowie nowych szkół,
charakteryzują warunki nauczania zbliżone do miejskich, a w niektórych elementach (wyposażenie szkoły) nawet je przewyższają.
6. Czy szkoły aglomeracji poznańskiej są zróżnicowane między sobą pod względem wyników edukacyjnych?
Na podstawie przedstawionych badań można stwierdzić, że wyniki edukacyjne uczniów są mocno zróżnicowane w szkołach aglomeracji poznańskiej.
W przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych najlepsze wyniki osiągają
uczniowie kształcący się w szkołach zlokalizowanych w strefie podmiejskiej
bliższej aglomeracji (strefa B), najgorsze natomiast uczniowie uczęszczający do
szkół w strefie A i C. Na uwagę zasługują w szczególności niskie wyniki edukacyjne uczniów w szkołach w gminach części północno-wschodniej aglomeracji.
Strefa ta wykazuje się najsłabszym w aglomeracji poziomem zurbanizowania,
ma wciąż bardziej wiejski niż podmiejski charakter.
W pracy wykazano, że szkoły (podstawowe, gimnazja), w których kształci się
duży odsetek dzieci i młodzieży spoza obwodu, prowadząc rekrutację uczniów
z niemal całej aglomeracji, osiągają zdecydowanie wyższe wyniki egzaminów. Zauważa się swoiste „błędne koło”. Dobre szkoły, osiągając lepsze wyniki, przyciągają uczniów ze szkół o słabszych wynikach, pogarszając tym samym ich wyniki
i pozycję konkurencyjną na rynku edukacyjnym. Widać to szczególnie w centrum
Poznania, gdzie oprócz szkół bardzo dobrych są też szkoły o najgorszych wynikach. W ten sposób pogłębia się podział na szkoły elitarne i zdecydowanie słabe.
Jak wykazano w pracy, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych ważna jest
ich lokalizacja i dostępność transportowa dla młodzieży, podróżującej już samodzielnie środkami publicznymi. Najlepsze pod względem osiąganych wyników
edukacyjnych szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane są w Poznaniu.
7. Jakie istotne różnice w warunkach nauczania i wynikach edukacyjnych widoczne są pomiędzy szkołami samorządowymi a niesamorządowymi?
Szkoły niesamorządowe są zazwyczaj kameralne i generalnie cechuje je mniejsza liczba uczniów w klasie niż w szkołach samorządowych. W szkołach niesamorządowych podstawowych i gimnazjalnych powtarzanie klasy prawie się nie
zdarza. Wskaźniki repetowania klasy są tak niskie, że w zasadzie można mówić
o tym, iż zjawisko to w szkołach tych nie występuje w ogóle. Należy także zauważyć, że liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych w szkołach niesamorządowych podstawowych i gimnazjalnych jest niższa niż w szkołach samorządowych aglomeracji poznańskiej.
Pod względem cech charakteryzujących kadrę dydaktyczną w szkołach niesamorządowych udział nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego
(nauczyciel dyplomowany) jest niższy na każdym z badanych poziomów kształcenia w porównaniu do szkół samorządowych. Jest to zrozumiałe, biorąc pod
uwagę, że szkoły te powstały głównie w ostatnich latach, a uzyskanie awansu
zawodowego przez nauczyciela wymaga posiadania odpowiedniego stażu pracy.
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Potwierdza to fakt, że w szkołach niesamorządowych średnia wieku nauczycieli
jest niższa na każdym etapie kształcenia niż w szkołach samorządowych. Co
najbardziej istotne, w szkołach niesamorządowych pod względem posiadanego
wykształcenia pracuje najlepiej wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Udział nauczycieli mających tytuł naukowy doktora lub doktora habilitowanego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach ogólnokształcących niesamorządowych jest wyższy niż w szkołach samorządowych.
Poziom bezpieczeństwa, mierzony liczbą wypadków na 100 uczniów w szkołach niesamorządowych i samorządowych (co jest uwarunkowane także ich
zgłaszalnością przez dyrekcję), jest taki sam na poziomie szkolnictwa podstawowego i nieco wyższy w szkołach samorządowych w gimnazjach (liczba wypadków w gimnazjach samorządowych na 100 uczniów wynosi 2,5, natomiast
w szkołach niesamorządowych 1,6). Należy podkreślić, że wydatki finansowe na
1 ucznia są zdecydowanie wyższe w szkołach niesamorządowych.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że uczniowie szkół niesamorządowych osiągają lepsze wyniki egzaminacyjne niż uczniowie szkół samorządowych (jest to
szczególnie widoczne na poziomie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego).
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych dysproporcja pomiędzy wynikami edukacyjnymi uczniów szkół samorządowych a niesamorządowych nie jest tak wyraźna jak w przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych (najlepsze wyniki
uzyskują wciąż najbardziej renomowane poznańskie „ogólniaki”).
8. Jakie czynniki wpływają na wyniki edukacyjne uczniów?
W celu wyodrębnienia z zestawu zmiennych tych czynników, które wpływają
na wyniki edukacyjne uczniów, wykonano w pierwszej kolejności badanie ich
współzależności z wynikami edukacyjnymi, a następnie analizę regresji. Badania
współzależności zmiennych (czynników) charakteryzujących skład i otoczenie
szkół z wynikami edukacyjnymi uczniów dają zróżnicowane i często niejednoznaczne wyniki, dlatego nie można kategorycznie mówić o ich bezpośrednim
wpływie na wyniki edukacyjne, ale bardziej o ich znaczeniu: cech szkoły i ich
otoczenia w wyjaśnianiu zjawiska zróżnicowania wyników edukacyjnych na terenie aglomeracji, w odniesieniu do typów szkół i ich lokalizacji.
Należy podkreślić, że czynniki oddziałujące na wyniki edukacyjne uczniów
są w poszczególnych strefach mocno zróżnicowane i nie mają uniwersalnego
charakteru. Warto zauważyć, że najlepiej „dopasowane” modele uzyskano dla
strefy rdzeniowej aglomeracji (strefa A), następnie dopiero dla strefy B i strefy
C. Na podstawie wykonanych analiz opracowany został model zależności wyników edukacyjnych od warunków nauczania i cech otoczenia szkół. Wśród badanych zmiennych głównych czynnikiem wpływającym na wyniki edukacyjne
uczniów jest otoczenie społeczno-demograficzne, szczególnie sytuacja materialna uczniów. Ponadto wykazano związek pomiędzy cechami uczniów a wynikami
edukacyjnymi (w tym wypadku podstawowym czynnikiem wpływającym na wyniki edukacyjne jest powtarzanie klasy, które należy rozpatrywać zapewne jako
efekt splotu różnych niekorzystnych dla ucznia uwarunkowań i sytuacji).
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9. Jakie są główne motywacje wyboru szkoły przez rodziców i uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej?
Dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w aglomeracji
poznańskiej w wyborze szkoły podstawowej decydujące znaczenie ma dogodna
lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania (tę odpowiedź wskazało 74%
respondentów). 37% ankietowanych rodziców uznało, że czynnikiem, który
wpłynął na decyzję o wyborze szkoły, był fakt, że jest to szkoła obwodowa.
W przypadku szkół gimnazjalnych decydujące znaczenie w wyborze szkoły
przez rodziców ma, tak jak w przypadku rodziców uczniów szkół podstawowych, dogodna lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania. Odpowiedź
tę wybrało 59% respondentów. Dla 37% respondentów o wyborze gimnazjum
decyduje prestiż i renoma szkoły, a dla 36% – pozytywne opinie kolegów i koleżanek o szkole. Dla rodziców gimnazjalistów dużo większe znaczenie w wyborze
szkoły ma łatwy dojazd do niej środkami komunikacji publicznej (25%). Jest to
zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie szkół gimnazjalnych są o wiele
bardziej samodzielni niż uczniowie szkół podstawowych.
Jak wskazują wyniki badania ankietowego, w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej decydujące znaczenie ma dla samych uczniów także dogodna lokalizacja
szkoły względem miejsca zamieszkania. Odpowiedź tę wybrało aż 67% ankietowanych maturzystów. Istotne są również, jak wskazali maturzyści: łatwy dojazd środkami komunikacji publicznej (49%) oraz pozytywne opinie kolegów
i koleżanek o szkole (48%). Dość zaskakujące jest, że oferta zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych oraz bogata oferta zajęć językowych mają dla ankietowanych
uczniów najmniejsze znaczenie.
10. Jak rodzice i uczniowie oceniają szkoły pod względem warunków nauczania?
Zarówno w przypadku szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej rodzice najlepiej oceniają poczucie bezpieczeństwa oraz poziom
zadowolenia ucznia z możliwości kształcenia się w danej szkole.
Słabą stroną szkół ponadgimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej w ocenie
maturzystów jest niedostateczna pomoc szkoły w podjęciu decyzji dotyczącej
dalszych losów absolwenta po maturze. Aż 34% respondentów oceniło tę pomoc
jako przeciętną, a 17% jako złą. Maturzyści najlepiej oceniają bezpieczeństwo
w szkole i jej otoczeniu (44% respondentów oceniło tę kwestię bardzo dobrze),
więzi między uczniami (78% respondentów wskazało odpowiedzi: bardzo dobrze lub dobrze) oraz relacje z nauczycielami (35% uczniów uważa, że relacje te
kształtują się bardzo dobrze, a 40% – że dobrze). Respondenci najbardziej krytycznie ocenili ofertę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych (w obu przypadkach
połowa maturzystów oceniła tę ofertę jako przeciętną, złą lub bardzo złą).
W rozdziale 1 sformułowano hipotezy badawcze, służące ukierunkowaniu
procesu badawczego i przedmiotu badań. Przyjęto pięć hipotez badawczych, które w toku pracy poddano procedurze weryfikacyjnej. Hipotezy, jako że formułowane na gruncie nauk społecznych, nie są do końca precyzyjne. Na podstawie ze-
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branej wiedzy o procesach i zjawiskach zachodzących w terytorialnym systemie
szkolnictwa w aglomeracji poznańskiej stwierdza się, co następuje:
1. W wyniku procesu suburbanizacji, charakteryzującego się rozpraszaniem zabudowy mieszkaniowej i redystrybucją ludności na tereny podmiejskie, pogorszyła się dostępność przestrzenna szkół dla dzieci i młodzieży.
Sformułowana na wstępie pracy hipoteza nie została jednoznacznie potwierdzona. Gęsta sieć szkół w Poznaniu mimo likwidacji kilku z nich nadal zapewnia dobrą dostępność, co uzupełniają także powstające szkoły niesamorządowe
(z uwagi na czesne jednak o ograniczonej dostępności ekonomicznej). W przypadku stref podmiejskich w ślad za nowymi mieszkańcami dynamicznie powstają nowe szkoły, choć potrzeby w tym względzie należy uznać za nadal nie w pełni
zaspokojone, dlatego część dzieci i młodzieży wciąż dowożona jest do szkół poza
ich miejscem zamieszkania.
2. Przemiany organizacyjno-własnościowe sieci szkolnej, a w ślad za nimi liberalizacja rynku edukacyjnego i konkurencyjność między szkołami, prowadzą
do dywersyfikacji warunków nauczania i efektów edukacyjnych mierzonych
wynikami egzaminów końcowych.
Hipoteza ta została potwierdzona. Szkoły niesamorządowe dzięki większym
środkom finansowym, lepiej wykształconej kadrze (na ogół także młodszej) osiągają lepsze wyniki na poziomie gimnazjalnym i podstawowym od szkół samorządowych. Zawdzięczają to również możliwości rekrutacji uczniów spoza obwodów, co prowadzi do „drenażu” lepszych uczniów ze szkół obwodowych. Sprzyja
temu ponadto dobra dostępność transportowa szkół niesamorządowych, zlokalizowanych z reguły w centrum Poznania lub w ośrodkach gminnych, a w ostatnich latach częściej w peryferyjnie położonych dzielnicach miasta Poznania, co
umożliwia dogodny dojazd młodzieży środkami komunikacji publicznej i zapewnia tym szkołom szerszy zasięg oddziaływania.
3. Istnieje związek statystyczny pomiędzy cechami otoczenia szkoły, kształtowanymi przez proces urbanizacji, określanymi jako czynniki zewnętrzne,
a osiąganymi przez uczniów wynikami edukacyjnymi.
Hipoteza ta nie została jednoznacznie potwierdzona. Na podstawie wykonanych badań należy podkreślić, że zaznacza się związek wyników edukacyjnych
z otoczeniem społecznym szkoły, trzeba jednak zauważyć, że autorka nie zbadała
wielu innych istotnych czynników mogących mieć wpływ na wyniki uczniów,
takich jak: wykształcenie, kapitał kulturowy rodziny, aspiracje edukacyjne dzieci
i młodzieży. W strefie podmiejskiej widać jednak zróżnicowanie poziomu nauczania w szkołach na obszarach jeszcze o cechach wiejskich i na obszarach
urbanizujących się. W strefie podmiejskiej bliższej poziom nauczania nie odbiega od średniej w Poznaniu.
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4. Istnieje związek statystyczny pomiędzy materialnymi i niematerialnymi warunkami nauczania w szkołach, określanymi jako czynniki wewnętrzne, a osiąganymi przez uczniów wynikami edukacyjnymi.
W efekcie badania zależności cech systemowych szkolnictwa i wyników nauczania nie potwierdzono jednoznacznie tej hipotezy. Jej potwierdzenie lub zaprzeczenie wymaga zatem bardziej pogłębionych badań. Prawdopodobnie konieczne będzie uwzględnienie większej liczby zmiennych, niestety nie zawsze
mierzalnych.
5. Wyniki edukacyjne kształtują społeczny wizerunek szkoły i stanowią główną
motywację jej wyboru przez rodziców i uczniów.
Hipoteza ta nie została jednoznacznie potwierdzona. Wśród rodziców uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych
wciąż największe znaczenie w wyborze szkoły ma jej dogodna lokalizacja względem miejsca zamieszkania (warto zauważyć, że wyniki edukacyjne w przypadku
szkoły gimnazjalnej są dużo bardziej istotne w jej wyborze niż w przypadku szkół
podstawowych, ale jednak nie stanowią głównego kryterium).

11.2. Rekomendacje
Problem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych mieszkańców aglomeracji miejskich
stawia przed samorządami lokalnymi liczne, często z uwagi na zmienność uwarunkowań, nowe wyzwania w zakresie organizacji i planowania systemu edukacji. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja demograficzna, postępujące przemiany
organizacyjne i własnościowe w placówkach szkolnych oraz konieczność wypracowania wspólnej dla całej aglomeracji polityki oświatowej (lub przynajmniej
koordynowania polityk lokalnych) stwarzają zapotrzebowanie na badania monitorujące sytuację na rynku edukacyjnym w skali ponadgminnej. Konieczność
koordynacji zarządzania oświatą na poziomie aglomeracyjnym została wskazana
w „Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej” w programie 4.1 „Jakość i organizacja edukacji”.
Uzyskane w toku postępowania badawczego wyniki wydają się interesujące
nie tylko poznawczo, ale i praktycznie. Z tego względu sformułowano w pracy kilka rekomendacji, adresowanych w pierwszym rzędzie do organów prowadzących
szkoły. Ich zastosowanie w praktyce zarządzania publicznego może przyczynić
się do poprawy funkcjonowania terytorialnego systemu szkolnictwa w aglomeracji poznańskiej, a w konsekwencji wzrostu zadowolenia rodziców oraz uczniów
z usług edukacyjnych na terenie aglomeracji poznańskiej.
W ramach niniejszej pracy podjęto próbę sformułowania rekomendacji dla:
–– organów prowadzących szkoły w zakresie polityk oświatowych,
–– instytucji zajmujących się pozyskiwaniem baz danych przestrzennych, społeczno-demograficznych i oświatowych.
Istotnym wyzwaniem, przed którym stoją organy prowadzące szkoły samorządowe, jest wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej wobec szkół niesamorządo-
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wych, których rola w kształceniu dzieci i młodzieży w ostatnich latach znacznie
wzrosła. Konieczne jest stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach samorządowych, choć postulat ten wydaje się trudny do zrealizowania w przypadku rodzin o niskich dochodach. Często bowiem istotnym kryterium wyboru szkoły samorządowej jest to, że jest ona ogólnodostępna i bezpłatna. Szkoły niepubliczne
prowadzą swoją rekrutację w oparciu nie o obwodowość a wyniki uczniów, stąd
przyjmują głównie tych najzdolniejszych. Jako bardziej konkurencyjne, o czym
świadczą wyniki egzaminów, szkoły niesamorządowe „przejmują” uczniów, pogłębiając tym samym niedobór uczniów w szkołach samorządowych, szczególnie
na terenie Poznania.
Gminy aglomeracji poznańskiej ciągle w niewielkim stopniu przywiązują wagę
do opracowywania dokumentów polityk oświatowych. W aglomeracji poznańskiej
mają je jedynie: gmina Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina, pozostałe gminy
formułują zapisy dotyczące edukacji w dokumentach strategicznych. Nieliczne
gminy dysponują także wieloletnimi prognozami demograficznymi (Rokietnica,
Tarnowo Podgórne), które są bardzo pomocne w wyznaczaniu kierunków rozwoju szkolnictwa nie tylko podstawowego, ale i wyższych szczebli, ze względu na
rosnącą liczbę młodzieży w gminach podmiejskich. Zauważalny jest brak spójnego zarządzania oświatą, zwłaszcza w zakresie mobilności uczniów, na poziomie
aglomeracyjnym, co w dobie intensywnej suburbanizacji wydaje się szczególnie
ważne.
W sektorze edukacji wyraźnie widoczne są oddziaływania i wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi gminami aglomeracji poznańskiej. Wynika to
z mobilności uczniów i pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Z jednej
strony, dowolność w wyborze szkoły i miejsca kształcenia jest aspektem pozytywnym, pozwala bowiem na wybranie najlepszej placówki, osiągającej najlepsze
wyniki w kształceniu młodzieży. Z drugiej strony, nadmierna mobilność dzieci
i młodzieży skutkuje niewykorzystaniem miejsc w szkołach lokalnych i przeciążeniem najlepszych pod względem wyników szkół, głównie poznańskich. Konsekwencją może być nie wykorzystanie potencjału szkół lokalnych oraz kwestia
finansowania oświaty (ponoszenia przez miasto Poznań nadmiernych kosztów).
Jedyne porozumienie o przepływie uczniów zawarło miasto Poznań z gminą Rokietnica. Na jego mocy dzieci mieszkające w Pawłowicach, Starzynach, Rogierówku i Kiekrzu uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu. W roku szkolnym 2014/2015 było to około 300 dzieci. Tego typu porozumień międzygminnych
zdecydowanie brakuje w aglomeracji poznańskiej.
Zarządzanie oświatą powinno uwzględniać również monitoring wyników nauczania w szkołach. Osiągnięcia uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminów gimnazjalnego i maturalnego, systematycznie monitorowane, pozwolą na
wyodrębnienie szkół najlepszych i najsłabszych pod względem wyników nauczania w aglomeracji poznańskiej. Słabsze wyniki edukacyjne mogą skłonić organ
prowadzący do przyjrzenia się sytuacji panującej w danej szkole.
Decyzje dotyczące rozbudowy lub likwidacji szkół podejmowane są zasadniczo na poziomie lokalnym (gminnym lub powiatowym), zatem procesy demograficzne, zarówno migracje mieszkańców, jak i zmiany modelu funkcjonowania
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rodziny czy struktury ludności, powinny stanowić element badań prowadzonych
na potrzeby planowania polityki oświatowej w jednostkach samorządu lokalnego.
Badania demograficzne służące formułowaniu celów lokalnych polityk oświatowych powinny dotyczyć:
–– liczby mieszkańców w gminie ogółem oraz w mniejszych jednostkach ewidencyjnych (miejscowości, obręby ewidencyjne, obwody szkolne),
–– struktury mieszkańców według płci i wieku,
–– natężenia i kierunków migracji,
–– prognoz demograficznych: biologicznych i pomigracyjnych.
Prognozami demograficznymi dla celów oświatowych w aglomeracji dysponują tylko dwie gminy (Rokietnica i Tarnowo Podgórne). W sporządzaniu obu
w ramach prac CBM UAM brała udział autorka opracowania. Dzięki lokalnym
prognozom, uwzględniającym trendy aglomeracyjne, gminy mogą zdecydowanie
z większym prawdopodobieństwem oszacować potrzeby edukacyjne i planować
długofalowo rozwój sieci szkolnej.
Część gmin podpoznańskich charakteryzuje obecnie słabo domknięty rynek
edukacyjny w ramach realizowanych przez samorząd zadań. Przepływy uczniów
stanowią około 25% populacji dzieci. Aby rozwijać status gmin w pełni zaspokajającej potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, a tym samym zapobiec
dojazdom do szkół dzieci (zwłaszcza małych) zamieszkałych w gminie do gmin
ościennych, w tym przede wszystkim do Poznania, należałoby rozwijać (rozbudowywać lub powiększać) bazę placówek szkolnych w gminie. Alternatywnym
działaniem władz gmin podmiejskich jest znacznie większe wykorzystanie w najbliższych latach placówek gmin ościennych, szczególnie miasta Poznania, borykającego się ze zjawiskiem wyludniania i spadku liczebności dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Z tego tytułu miasto ponosi wysokie koszty utrzymania
szkół oraz zmuszone jest nawet do zamykania części z nich. Wzrost dojazdów
szkolnych do Poznania musi się jednak wiązać ze znaczną rozbudową organizacji
transportu publicznego.
Wyniki badań ankietowych potwierdzają, jak ważna jest dla rodziców i uczniów
dobra lokalizacja szkoły względem miejsca zamieszkania lub jej dobra dostępność
środkami transportu publicznego. Zarówno dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak i uczniów szkół ponadgimnzjalnych jest to główny
czynnik decydujący o jej wyborze. Jak potwierdzają wyniki badań, szczególnie na
poziomie szkolnictwa gimnazjalnego konieczne jest instytucjonalne udzielanie
silnego wsparcia uczniom i ich rodzinom borykającym się z negatywnymi problemami społecznymi. W szkołach, które funkcjonują w niekorzystnym otoczeniu
społecznym, powinny być realizowane specjalne programy wsparcia i pomocy dla
dzieci, młodzieży i ich rodzin. Wydaje się zatem słuszne monitorowanie przez
władze publiczne zwłaszcza tych szkół, które funkcjonują w środowisku lokalnym o dużym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych, takich jak przestępczość, oraz wprowadzanie działań naprawczych w tych szkołach, jeśli zachodzi
taka konieczność
W zakresie rozpowszechniania informacji o szkołach korzystne byłoby stworzenie jednego, wspólnego dla aglomeracji poznańskiej, interaktywnego portalu
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oświatowego. Warto zaznaczyć, że obecnie informacje na temat szkół poznańskich publikowane są w Poznańskim Serwisie Oświatowym. Niestety są one raczej skrótowe, dotyczą ogólnej charakterystyki szkół, m.in. języków nauczanych
w szkole, kółek zainteresowań czy osiągnięć szkoły. W zakresie informacji na
temat szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie poznańskim należy odwoływać się do oficjalnych portali gmin lub korzystać bezpośrednio ze stron internetowych szkół (jakość i aktualność danych na stronach internetowych szkół
w ostatnich latach znacznie się poprawiła, nie odnosi się to jednak do wszystkich placówek). Dane dotyczące z kolei szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
poznańskim publikowane są na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Warto podkreślić, że np. w Krakowie (www.naszeszkoly.krakow.
pl) uruchomiony został portal oświatowy, którego celem jest m.in. ułatwienie
uczniom i ich rodzicom wyboru szkoły. Dane na portalu zawierają m.in. informacje na temat: udziału dziewcząt w szkole, liczby uczniów w klasie, oferty językowej (liczby nauczanych języków), kwalifikacji nauczycieli (udziału nauczycieli dyplomowanych), a nawet frekwencji na lekcjach. Bardzo pożądany byłby podobny
portal w skali nie miasta, ale całej aglomeracji poznańskiej.
Na koniec warto zwrócić uwagę na problem zasobu i dostępności danych
dedykowanych sieci szkół. Prowadzenie badań rynku edukacyjnego w skali lokalnej (gminnej) i ponadgminnej, biorąc pod uwagę zasób i dostępność źródeł
danych, z których korzystała autorka, jest zagadnieniem niełatwym i na pewno
czasochłonnym. Przede wszystkim ogólnodostępne dane statystyki publicznej
(GUS) są niewystarczające dla prowadzenia badań w odniesieniu do szkoły jako
najmniejszej jednostki analizy przestrzennej w badaniach dotyczących szkolnictwa. Ponadto ogólnym problemem statystyki państwowej są spore opóźnienia w
publikowaniu danych dla gmin, a ich zakres dla potrzeb sformułowania polityk
oświatowych w skali lokalnej należy uznać za niewystarczający. Dane pochodzące
z Systemu Informacji Oświatowej są bardzo przydatne pod kątem prowadzenia
analiz, ale nie są one powszechnie dostępne (należy jednak zaznaczyć, że dane te
zostały udostępnione przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w relatywnie krótkim czasie).
Informacje wykorzystane w niniejszej pracy były rozproszone z uwagi na wielość instytucji prowadzących rejestry, a ich pozyskanie wymagało zwrócenia się
do wielu podmiotów na różnych szczeblach zarządzania. Konieczne wydaje się
wobec tego skoordynowanie prac różnych jednostek zajmujących się pozyskiwaniem baz danych, nie tylko w zakresie szkolnictwa, ale także w odniesieniu
do monitorowania zjawisk społeczno-demograficznych i przestrzennych, stanowiących podstawę do formułowania polityk oświatowych. Postulat ten jest
szczególnie ważny na obszarach aglomeracji miejskich, gdzie rynek edukacyjny
z lokalnego (gminnego) staje się rynkiem ponadlokalnym (międzygminnym),
a skala problemów wymaga zarządzania na szczeblu aglomeracji miejskiej, coraz
częściej, w przypadku dużych miast, określanego jako zarządzanie obszarem metropolitalnym.

Summary
Diversity of school’s accessibility, learning conditions
and educational outcomes in Poznań agglomeration
The main aim of the dissertation entitled “Diversity of school’s accessibility,
learning conditions and educational outcomes in Poznań agglomeration”, prepared in Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management at
Adam Mickiewicz University in Poznań was to recognize spatial diversity of educational conditions and outcomes in primary, secondary and upper-secondary
schools. The research was conducted on the background of intensive suburbanization, which manifests itself by depopulation of city core, increase in the density
of residential buildings in suburban area and redistribution of services to the
public, including educational facilities.
Theoretical base for formulating main hypotheses was a system concept. Under the hypothesis assumed that schools in Poznań Agglomeration are diversified
from the viewpoint of material equipment, the potential of the teaching staff,
educational offer (called: internal factors) as well as educational outcomes. One
of the main hypothesis was that functioning of schools depends also on external
factors (neighbourhood) so circuit characteristics of the schools were also investigated (number, density and structure of population, transport network, criminality, housing). The main research question formulated on the basis of the system
concept was: Do internal or external conditions have influence on educational
outcomes achieved by pupils? Are these conditions diversified in city core and
their surroundings?
The problem of educational outcomes depending on the location of schools
has been common in polish scientific literature as well as in popular-science especially for the last 20 years. Demographic decline, intense suburbanization of
the largest Polish cities and decentralization of public tasks should be the basis
for educational policies. Research conclusions included in the dissertation can be
used by local authorities, as well as others operators of educational services, in
education management on local and supralocal level.
Schools in Poznań agglomeration operate in different urban and social conditions. For example, the highest crime rate characterized the central zone of
agglomeration. In Poznań agglomeration the high crime rate is the domain of
urban areas. Characteristics of neighbourhood of each school were prepared on
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socio-demographical and urban level, providing information on the environment
in which the school operates.
Many internal factors of the functioning of schools were investigated in the
research including:
–– size of the school and the number of children in the classroom,
–– repetition of classes,
–– biological structure of pupils,
–– the degree of teachers’ promotion, the average age of the teacher at school,
teachers’ acquired level of education,
–– material equipment of schools: sports and medical equipment, kitchen and
canteen at school, library, day room,
–– teaching equipment: multimedia projectors, interactive whiteboards,
–– accidents at schools and material status of students (number of students receiving free meal at school),
–– financial conditions: expenses for 1 student,
–– offer of teaching (languages, extra-curricular activities) and educational care
(remedial classes, specialty classes).
According to the research, the impact of socio-economic situation of a student
on educational achievement has been proved. At schools with the highest proportion of children obtaining free meals the average of educational outcomes is
lower. The size of school is also a positive factor affecting educational outcomes.
The lowest achievements of pupils in Poznań Agglomeration is the domain of
highly urbanized areas, where the intensity of the criminality and poverty is the
highest. The potential of teaching staff has no clear impact on educational outcomes, instead teachers’ acquired level of education in high-schools. No unequivocal connection between school equipment has been proved, instead canteen in
primary schools and teaching equipment in secondary schools). Language offer
is strongly linked with educational outcomes on secondary and upper secondary
levels of education. The results of the research are clear and easily interpretable.
The lowest educational outcomes characterize especially urban schools with high
percentage of pupils from families in worse financial situation.
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Załącznik nr 1
Nazwa szkoły ……………….……………………………Klasa…………………………..
Miejscowość……………………………………………..

Ankieta dla Rodziców
„Szkoła mojego dziecka – ocena warunków kształcenia i stopnia zadowolenia rodziców i dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych z nauczania, opieki i wychowania w szkole”
1. Do jakiego przedszkola lub szkoły podstawowej (jeśli zmieniało szkołę) uczęszczało do tej pory Pani/Pana dziecko?
Przedszkole ………………………………………………………………..
Miejscowość………………………………..
Szkoła podstawowa………………………………………………………… Miejscowość……………………...................
2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Co zadecydowało o wyborze szkoły, do którego uczęszcza Pani/Pana dziecko? Wśród podanych propozycji proszę wybrać
najistotniejsze przyczyny (możliwa dowolna liczba wskazań) lub wpisać własną odpowiedź.
prestiż/renoma szkoły
j) bogata oferta zajęć językowych
pozytywne opinie kolegów i koleżanek dziecka
k) dobre wyposażenie (sale komputerowe, laboratoria)
dogodna lokalizacja szkoły względem miejsca
l) atrakcyjna baza rekreacyjno-sportowa (sala
zamieszkania
gimnastyczna, boiska sportowe)
jest to szkoła obwodowa
m) była to głównie decyzja rodziców
łatwy dojazd środkami komunikacji publicznej
n) do tej szkoły uczęszcza/uczęszczało również rodzeństwo
dziecka
bliskość miejsca pracy rodziców
o) tą szkołę wybrali również koledzy/koleżanki dziecka
możliwość rozwijania zainteresowań dziecka
p)
inne………………………………......................................
bogata oferta zajęć dodatkowych (np. dodatkowe lekcje),
.............................................................................................
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (np. kółka
zainteresowań: sportowe, przyrodnicze lub inne)

3.

Skąd czerpał Pan/Pani informacje przy wyborze szkoły podstawowej dla dziecka? Wśród podanych propozycji proszę
wybrać najistotniejsze odpowiedzi (możliwa dowolna liczba wskazań) lub wpisać własną odpowiedź.
ze strony internetowej
g) na podstawie wyników z egzaminów szóstoklasisty
z reklam w mediach (prasa, telewizja, radio)
h) uczestniczyłem/am w dniach otwartych w szkole
od sąsiadów, znajomych
i) inne………………………………………………………
……………………………………………………………
od rodziny, rodzeństwa
……………………………………………………………
ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu
……………………………………………………………
lub stron internetowych Miasta Poznania/Powiatu
j) nie poszukiwałem/am informacji na temat szkoły
f) z rankingów szkół publikowanych w gazetach/internecie

a)
b)
c)
d)
e)

4.

W jakim stopniu poniższe stwierdzenia odzwierciedlają opinię Pani/Pana i Pani/Pana dziecka o szkole?
Zdecydowanie
Raczej tak
Raczej nie
Opinia
tak
W tej szkole moje dziecko rozwija swoje
umiejętności i nabywa sporo nowej wiedzy.
Moje dziecko czuje się tutaj dobrze i bezpiecznie,
jest zadowolone, że uczęszcza do tej szkoły
Szkoła dobrze przygotowuje moje dziecko do dalszej
edukacji w szkole gimnazjalnej
W tej szkole moje dziecko ma możliwość rozwijania
swoich indywidualnych zainteresowań i pasji
Zaangażowanie rodziców w pracę szkoły jest
ważnym elementem jej codziennego funkcjonowania
Szkoła wspomaga rodziców w procesie
wychowawczym dziecka
Relacje rodziców z nauczycielami kształtują się
bardzo dobrze
W szkole mój dziecko objęte jest w razie potrzeby
specjalistyczną opieką psychologa, pedagoga etc.

5.

Zdecydowanie
nie

Czy Pani/Pana zdaniem na terenie Poznania lub ościennych gmin jest szkoła podstawowa, która jest lepsza od tej, do
której uczęszcza Pani/Pana dziecko?
a) tak
b) nie
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6.

Jeśli tak, proszę podać jej nazwę ……………………………………………………………………………..………

7.

Czy angażuje się Pani/Pan w życie szkoły? (sportowe, kulturalne, naukowe, wolontariat)

a) tak

b) nie

8. Jeśli tak, to w jaki sposób? Proszę podać przykłady Pani/Pana aktywności.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Jak ocenia Pani/Pan i Pani/Pana dziecko warunki nauczania i atmosferę panującą w szkole podstawowej?
Bardzo
Bardzo
Dobrze Przeciętnie
Źle
Kryterium
dobrze
źle
Oferta zajęć dodatkowych (np. dodatkowe lekcje)
Oferta zajęć pozalekcyjnych (np. kółka zainteresowań itp.)
Wyposażenie sal lekcyjnych i laboratoriów
Baza sportowo-rekreacyjna (sala gimnastyczna, boiska sportowe)
Aktywność szkoły w organizowaniu wydarzeń kulturalnych
Działania szkoły integrujące młodzież (wycieczki, rajdy)
Możliwość wyjazdów zagranicznych/wymiany międzynarodowej
Bezpieczeństwo w szkole i w jej otoczeniu
Więzi między uczniami, koleżeńskość
Relacje z nauczycielami
Umiejętności nauczycieli w przekazywaniu wiedzy
Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych
Pomoc szkoły w podjęciu decyzji dotyczących dalszego kierunku
kształcenia w szkole gimnazjalnej
10. Proszę podać odległość jaką pokonuje Pani/Pana dziecko w drodze z domu do szkoły:
a) do 500 m b) 500 m-1 km c) 1 -3 km d) od 3-5 km e) od 5-10 km f) 10-20 km g) > 20 km
11. Z jakiego środka transportu najczęściej korzysta Pani/Pana dziecko w dojazdach do szkoły i wracając do domu? (można
wskazać kilka odpowiedzi, jeśli dziecko korzysta z więcej niż jednego środka transportu)
a) pieszo
b) rower c) motocykl
d) auto
e) autobus miejski
f) autobus PKS
g) tramwaj
h) pociąg
12. Jak długo trwa dotarcie do szkoły ww. środkiem transportu (w 1 stronę)?
a) do 15 minut
b) 16-30 minut
c) 31-45 minut
d) 46-60 minut
13. Z kim najczęściej dociera Pani/Pana dziecko do szkoły?
a) samo b) z rodzicem c) z rodzeństwem
d) z kolegą/koleżanką

e)

powyżej 1 h

e) z babcią/dziadkiem
lub z kimś z rodziny

f) z inną osobą
dorosłą

14. Jakie miesięczne koszty ponosi Pani/Pan w związku z codziennymi dojazdami dziecka do szkoły?
Proszę podać orientacyjną kwotę………………..…….zł
15. Czy codzienne dojazdy do szkoły mają wpływ na:
Kryterium
Organizację dnia/czasu wolnego rodziny i Pani/Pana dziecka
Wyniki dziecka w nauce
Więzi koleżeńskie i relacje towarzyskie w życiu dziecka

Pozytywny

Negatywny

Nie mają wpływu

16. Proszę podać nazwę szkoły gimnazjalnej, w której Pani/Pana dziecko zamierza kontynuować edukację?
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………Miejscowość……………………………
17. Czy uważa Pani/Pan, że poziom kształcenia w szkole publicznej jest wyższy niż w szkole prywatnej?
a) tak, zdecydowanie
b) nie, poziom kształcenia jest wyższy w szkole prywatnej
c) nie mam zdania
18. Ankietę wypełnił/a

a) mama

b) tata Wiek: …………

19. Wykształcenie: a) podstawowe b) zawodowe c) średnie ogólne d) średnie techniczne e) wyższe
20. Liczba dzieci w rodzinie: a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) więcej niż 4

21. Aktualne miejsce zamieszkania dziecka: Miejscowość……………..…....…… Osiedle (ulica) ………………….……
22. Poprzednie miejsce zamieszkania dziecka*: Miejscowość……………..……… Osiedle ( ulica) ………………….……
(* jeśli przeprowadzało się w ciągu ostatnich 10 lat).
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Załącznik nr 2
Nazwa szkoły ……………….……………………………Klasa…………………………..
Miejscowość……………………………………………..

Ankieta dla Rodziców
„Szkoła mojego dziecka – ocena warunków kształcenia i stopnia zadowolenia rodziców i dzieci w wieku
gimnazjalnym z nauczania, opieki i wychowania w szkole”
1. Do jakiego przedszkola i szkoły podstawowej uczęszczało do tej pory Pani/Pana dziecko?
Przedszkole ………………………………………………………………..
Miejscowość………………………………..
Szkoła podstawowa………………………………………………………… Miejscowość……………………...................
2.

Co zadecydowało o wyborze gimnazjum, do którego uczęszcza Pani/Pana dziecko? Wśród podanych propozycji proszę
wybrać najistotniejsze przyczyny (możliwa dowolna liczba wskazań) lub wpisać własną odpowiedź.
j) bogata oferta zajęć językowych
k) dobre wyposażenie gimnazjum (sale komputerowe,
laboratoria)
l) atrakcyjna baza rekreacyjno-sportowa (sala
zamieszkania
gimnastyczna, boiska sportowe)
jest to szkoła obwodowa
m) była to głównie decyzja rodziców
łatwy dojazd środkami komunikacji publicznej
n) do tego gimnazjum uczęszcza/uczęszczało również
bliskość miejsca pracy rodziców
rodzeństwo dziecka
możliwość rozwijania zainteresowań dziecka
o) to gimnazjum wybrali również koledzy/koleżanki dziecka
bogata oferta zajęć dodatkowych (np. dodatkowe lekcje),
p) inne………………………………......................................
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (np. kółka
.............................................................................................
zainteresowań: sportowe, przyrodnicze lub inne)

a) prestiż/renoma gimnazjum
b) pozytywne opinie kolegów i koleżanek dziecka
c) dogodna lokalizacja gimnazjum względem miejsca
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Skąd czerpał Pan/Pani informacje przy wyborze gimnazjum dla dziecka? Wśród podanych propozycji proszę wybrać
najistotniejsze odpowiedzi (możliwa dowolna liczba wskazań) lub wpisać własną odpowiedź.
ze strony internetowej gimnazjum
g) na podstawie wyników z egzaminów gimnazjalnych
z reklam w mediach (prasa, telewizja, radio)
h) uczestniczyłem/am w dniach otwartych w szkole
od sąsiadów, znajomych
i) inne………………………………………………………
……………………………………………………………
od rodziny, rodzeństwa
……………………………………………………………
ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu
……………………………………………………………
lub stron internetowych Miasta Poznania/Powiatu
j)
nie poszukiwałem/am informacji na temat szkoły
z rankingów szkół publikowanych w gazetach/internecie

4.

W jakim stopniu poniższe stwierdzenia odzwierciedlają opinię Pani/Pana i Pani/Pana dziecka o gimnazjum?
Zdecydowanie
Zdecydowanie
Raczej tak
Raczej nie
Opinia
tak
nie
W tej szkole moje dziecko rozwija swoje
umiejętności i nabywa sporo nowej wiedzy.
Moje dziecko czuje się tutaj dobrze i bezpiecznie,
jest zadowolone, że uczęszcza do tego gimnazjum
Szkoła dobrze przygotowuje moje dziecko do dalszej
edukacji w szkole ponadgimnazjalnej
W tej szkole moje dziecko ma możliwość rozwijania
swoich indywidualnych zainteresowań i pasji
Zaangażowanie rodziców w pracę szkoły jest
ważnym elementem jej codziennego funkcjonowania
Szkoła wspomaga rodziców w procesie
wychowawczym dziecka
Relacje rodziców z nauczycielami kształtują się
bardzo dobrze
W szkole mój dziecko objęte jest w razie potrzeby
specjalistyczną opieką psychologa, pedagoga etc.

5.

Czy Pani/Pana zdaniem na terenie Poznania lub ościennych gmin jest gimnazjum, które jest lepsze od tego, do którego
uczęszcza Pani/Pana dziecko?
a) tak
b) nie

6.

Jeśli tak, proszę podać jego nazwę ……………………………………………………………………………..………
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7.

Czy angażuje się Pani/Pan w życie szkoły? (sportowe, kulturalne, naukowe, wolontariat)

a) tak

b) nie

8. Jeśli tak, to w jaki sposób? Proszę podać przykłady Pani/Pana aktywności.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Jak ocenia Pani/Pan i Pani/Pana dziecko warunki nauczania i atmosferę panującą w gimnazjum?
Bardzo
Bardzo
Dobrze Przeciętnie
Źle
Kryterium
dobrze
źle
Oferta zajęć dodatkowych (np. dodatkowe lekcje)
Oferta zajęć pozalekcyjnych (np. kółka zainteresowań itp.)
Wyposażenie sal lekcyjnych i laboratoriów
Baza sportowo-rekreacyjna (sala gimnastyczna, boiska sportowe)
Aktywność szkoły w organizowaniu wydarzeń kulturalnych
Działania szkoły integrujące młodzież (wycieczki, rajdy)
Możliwość wyjazdów zagranicznych/wymiany międzynarodowej
Bezpieczeństwo w szkole i w jej otoczeniu
Więzi między uczniami, koleżeńskość
Relacje z nauczycielami
Umiejętności nauczycieli w przekazywaniu wiedzy
Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych
Pomoc szkoły w podjęciu decyzji dotyczących dalszego kierunku
kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
10. Proszę podać odległość jaką pokonuje Pani/Pana dziecko w drodze z domu do szkoły:
a) do 500 m b) 500 m-1 km c) 1 -3 km d) od 3-5 km e) od 5-10 km f) 10-20 km g) > 20 km
11. Z jakiego środka transportu najczęściej korzysta Pani/Pana dziecko w dojazdach do gimnazjum i wracając do domu?
(można wskazać kilka odpowiedzi, jeśli dziecko korzysta z więcej niż jednego środka transportu)
a) pieszo
b) rower c) motocykl
d) auto
e) autobus miejski
f) autobus PKS
g) tramwaj
h) pociąg
12. Jak długo trwa dotarcie do szkoły ww. środkiem transportu (w 1 stronę)?
a) do 15 minut
b) 16-30 minut
c) 31-45 minut
d) 46-60 minut
13. Z kim najczęściej dociera Pani/Pana dziecko do gimnazjum?
a) samo b) z rodzicem c) z rodzeństwem
d) z kolegą/koleżanką

e)

powyżej 1 h

e) z babcią/dziadkiem
lub z kimś z rodziny

f) z inną osobą
dorosłą

14. Jakie miesięczne koszty ponosi Pani/Pan w związku z codziennymi dojazdami dziecka do gimnazjum?
Proszę podać orientacyjną kwotę………………..…….zł
15. Czy codzienne dojazdy do szkoły mają wpływ na:
Kryterium
Organizację dnia/czasu wolnego rodziny i Pani/Pana dziecka
Wyniki dziecka w nauce
Więzi koleżeńskie i relacje towarzyskie w życiu dziecka

Pozytywny

Negatywny

Nie mają wpływu

16. Proszę podać nazwę szkoły ponadgimnazjalnej, w której Pani/Pana dziecko zamierza kontynuować edukację?
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………Miejscowość……………………………
17. Czy uważa Pani/Pan, że poziom kształcenia w szkole publicznej jest wyższy niż w szkole prywatnej?
a) tak, zdecydowanie
b) nie, poziom kształcenia jest wyższy w szkole prywatnej
c) nie mam zdania

18. Ankietę wypełnił/a

a) mama

b) tata Wiek: …………

19. Wykształcenie: a) podstawowe b) zawodowe c) średnie ogólne d) średnie techniczne e) wyższe
20. Liczba dzieci w rodzinie: a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) więcej niż 4

21. Aktualne miejsce zamieszkania dziecka: Miejscowość……………..…....…… Osiedle (ulica) ………………….……
22. Poprzednie miejsce zamieszkania dziecka*: Miejscowość……………..……… Osiedle ( ulica) ………………….……
(* jeśli przeprowadzało się w ciągu ostatnich 10 lat).
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Załącznik nr 3
Nazwa szkoły ……………….………………………………………. Profil klasy:…………………………..

Ankieta
„Moja szkoła – ocena poziomu i warunków kształcenia.
Ścieżka edukacyjna i perspektywy zawodowe uczniów liceów i techników w aglomeracji poznańskiej”
1. Podaj nazwę szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do których do tej pory uczęszczałeś/aś:
Szkoła podstawowa…………………………………………………………. Miejscowość……………………...................
Gimnazjum …………………………………………………………………. Miejscowość………………………………..
Liceum/technikum (jeśli zmieniałeś/aś szkołę)
Miejscowość………………………………..
……………………………………………………………………………….
2.

Co zadecydowało o wyborze liceum/technikum, w którym się uczyłeś/aś? Wśród podanych propozycji wybierz
najistotniejsze przyczyny (możliwa dowolna liczba wskazań) lub wpisz własną odpowiedź
h) bogata oferta zajęć językowych
i) dobre wyposażenie szkoły (sale komputerowe,
laboratoria)
j) atrakcyjna baza rekreacyjno-sportowa (sala
zamieszkania
gimnastyczna, boiska sportowe)
łatwy dojazd środkami komunikacji publicznej
możliwość rozwijania swoich zainteresowań i kształcenia k) była to głównie decyzja rodziców
w wybranej specjalizacji
l) do tej szkoły uczęszcza/uczęszczało moje rodzeństwo
bogata oferta zajęć dodatkowych (np. dodatkowe lekcje),
m) tą szkołę wybrali również moi koledzy/koleżanki
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (np. kółka
n) inne………………………………......................................
zainteresowań: sportowe, przyrodnicze lub inne)
.............................................................................................

a) prestiż/renoma szkoły
b) pozytywne opinie kolegów i koleżanek
c) dogodna lokalizacja szkoły względem miejsca
d)
e)
f)
g)
3.

a)
b)
c)
d)
e)

Skąd czerpałeś/aś informacje przy wyborze liceum/technikum? Wśród podanych propozycji wybierz najistotniejsze
odpowiedzi (możliwa dowolna liczba wskazań) lub wpisz własną
ze strony internetowej szkoły
f) z rankingów szkół publikowanych w gazetach/internecie
z reklam w mediach (prasa, telewizja, radio)
g) na podstawie wyników z egzaminów maturalnych
od kolegów, znajomych
h) uczestniczyłem/am w dniach otwartych w szkole
od rodziny, rodzeństwa
i) inne………………………………………………………
…………………………………………………………..
ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu
lub stron internetowych Powiatu Poznańskiego
j) nie poszukiwałem/am informacji na temat szkoły

4.

W jakim stopniu poniższe stwierdzenia odzwierciedlają Twoją opinię o liceum/technikum, w którym się uczyłeś/aś?
Zdecydowanie
Zdecydowanie
Raczej tak
Raczej nie
Opinia
tak
nie
W tej szkole rozwinąłem/am swoje umiejętności i
nabyłem/am sporo nowej wiedzy.
Czułem/am się tutaj dobrze, nie zamieniłbym/łabym
tej szkoły na inną
Szkoła dobrze przygotowała mnie do dalszej
edukacji w szkole wyższej (lub pracy)
W tej szkole miałem/am możliwość rozwijania
swoich indywidualnych zainteresowań i pasji
Zaangażowanie rodziców w pracę szkoły było
ważnym elementem jej codziennego funkcjonowania

5.

Czy Twoim zdaniem na terenie Poznania lub ościennych gmin jest liceum/technikum, które jest lepsze od Twojego?
a) nie
b) tak

6.

Jeśli tak, podaj jego nazwę ……………………………………………………………………………..……………………

7.

Czy angażowałeś się w życie szkoły (sportowe, kulturalne, naukowe, wolontariat)?

a) tak

b) nie

8. Jeśli tak, to w jaki sposób? Podaj przykłady Twoich aktywności.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9.

Jak oceniasz warunki nauczania i atmosferę panującą w Twoim liceum/technikum?
Bardzo
Dobrze
Kryterium
dobrze
Oferta zajęć dodatkowych (np. dodatkowe lekcje)
Oferta zajęć pozalekcyjnych (np. kółka zainteresowań itp.)
Wyposażenie sal lekcyjnych i laboratoriów
Baza sportowo-rekreacyjna (sala gimnastyczna, boiska sportowe)
Aktywność szkoły w organizowaniu wydarzeń kulturalnych
Działania szkoły integrujące młodzież (wycieczki, rajdy)
Możliwość wyjazdów zagranicznych/wymiany międzynarodowej
Bezpieczeństwo w szkole i w jej otoczeniu
Więzi między uczniami, koleżeńskość
Relacje z nauczycielami
Umiejętności nauczycieli w przekazywaniu wiedzy
Przygotowanie do egzaminów maturalnych
Pomoc szkoły w podjęciu decyzji „co po maturze”

10. Podaj odległość jaką pokonywałeś/aś z domu do szkoły?
a) do 500 m b) 500 m-1 km c) 1 -3 km d) od 3-5 km e) od 5-10 km

f) 10-20 km

Przeciętnie

Źle

Bardzo
źle

g) > 20 km

11. Z jakiego środka transportu najczęściej korzystałeś/aś w dojazdach do liceum i wracając do domu? (możesz wskazać kilka
odpowiedzi, jeśli korzystałeś z więcej niż jednego środka transportu)
a) pieszo
b) rower c) motocykl
d) auto
e) autobus miejski
f) autobus PKS
g) tramwaj
h) pociąg
12. Jak długo trwało dotarcie do szkoły ww. środkiem transportu (w 1 stronę)?
a) do 15 minut
b) 16-30 minut
c) 31-45 minut
d) 46-60 minut

e)

powyżej 1 h

13. Jakie miesięczne koszty ponosiłeś/aś z tytułu dojazdów do liceum/technikum? Podaj orientacyjną kwotę……..…….zł
14. Czy codzienne dojazdy do szkoły miały wpływ na:
Kryterium
Organizację Twojego dnia/czasu wolnego
Twoje wyniki w nauce
Więzi koleżeńskie i relacje towarzyskie
15. Po ukończeniu liceum/technikum planuję:
a) Kontynuować naukę w szkole wyższej (w kraju)
b) Wyjechać na studia za granicę
c) Rozpocząć pracę

Pozytywny

Negatywny

Nie miały wpływu

d) Wyjechać do pracy za granicę
e) Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów
f) inne…………………………………………………………….

16. Podaj nazwę szkoły wyższej, w której planujesz kontynuować edukację lub zakład pracy, w którym zamierzasz podjąć
pracę po ukończeniu liceum/technikum
Nazwa szkoły wyższej lub zakładu pracy……………………….…………………………………………………........................
Kierunek studiów lub branża zatrudnienia………………………………….Miasto/Miejscowość………………………………
17. Jak oceniasz warunki życia w Poznaniu i okolicznych gminach?
Kryterium
Bardzo dobrze
Dobrze
Wizerunek miasta w kraju, za granicą
Możliwości mieszkaniowe
Rynek pracy
Ofertę kulturalną
Ofertę wypoczynku/rekreacji
Pespektywy dla Twojego rozwoju

Przeciętnie

Źle

Bardzo źle

18. Czy w przyszłości chciałbyś/chciałabyś zamieszkać na stałe w Poznaniu lub okolicznych gminach?
a) tak
b) nie
c) Dlaczego ? ……………………………………………………………………………………………..
19. Jeśli nie to jakie miasto/kraj wybrałbyś/łabyś na miejsce swojego zamieszkania?
Miasto……………………………………………………………. Kraj…………………………………………………………...
20. Płeć
a) kobieta
b) mężczyzna
21. Aktualne miejsce zamieszkania: Miejscowość……………..…....…… Osiedle (ulica) ………………….………………
22. Poprzednie miejsce zamieszkania*: Miejscowość……………..……… Osiedle ( ulica) ………………….………………
(* jeśli przeprowadzałeś/aś się w ciągu ostatnich 10 lat).

