Obszar usług – Edukacja
Spotkanie z gestorami danych, 29 października 2019 r.

Magdalena Wiktor (GUS)
Szymon Więsław (ZMP)

Tematyczna Grupa Robocza Edukacja
Po stronie GUS – zespół US Gdańsk
•
•
•
•
•
•
•

Magdalena Wiktor (współlider)
Radosław Jabłoński
Teresa Miszke
Karina Pokrywka
Katarzyna Rybicka
Hanna Zielińska
Anna Żochowska

Po stronie samorządowej
•
•
•
•
•
•

Szymon Więsław (współlider, ZMP)
Jarosław Komża (ZPP)
Marzenna Lasota-Darowska (UM Dzierżoniów)
Marek Olszewski (Powiat Toruński)
Kinga Pałka (PPP w Bochni)
Mariusz Tobor (VULCAN)

Cel podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie
usług w obszarze Edukacja
Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego
i profilaktyki społecznej ludności (dzieciom, młodzieży, dorosłym) w grupach
właściwych dla typu jednostek samorządu terytorialnego.

Świadczenie usług edukacyjnych jest zadaniem własnym samorządu, realizowanym przez:
• prowadzenie szkół i placówek oświatowych

• dotowanie innych podmiotów, które je prowadzą

Skala usług w obszarze Edukacja
Usługa powszechna świadczona przez wszystkie samorządy
W roku szkolnym 2018/19:
•

Liczba szkół/placówek : 48,1 tys.

•

Liczba uczniów/słuchaczy/przedszkolaków: 6,3 mln

•

Wydatki budżetów JST na edukację i edukacyjną opiekę wychowawczą: łącznie 76,1 mld zł,
stanowią do 50 proc. budżetu samorządów

•

Obszar o kluczowym znaczeniu dla rozwoju, bardzo wrażliwy społecznie

Obszar usług Edukacja – wyodrębnione usługi
Działania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką w systemie oświaty:
• Zapewnienie edukacji przedszkolnej dzieciom, w tym rocznego obowiązkowego wychowania
przedszkolnego
• Zapewnienie edukacji dla dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej
• Zapewnienie młodzieży edukacji w liceach ogólnokształcących
• Zapewnienie młodzieży edukacji w technikach, szkołach branżowych
• Zapewnienie edukacji w szkołach dla dorosłych
• Zapewnienie edukacji dzieciom i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
• Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zapewnienie możliwości
doskonalenia zawodowego nauczycieli

Obszar usług Edukacja – pozostałe
Pominięto:
• edukację pozaformalną i nieformalną (w tym szkolnictwo artystyczne
niezwiązane z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki)
• usługi, które nie mają charakteru powszechnego
(np. prowadzenie domów wczasów dziecięcych, szkół przyszpitalnych, itd.)
• usługi niemające fundamentalnego znaczenia dla systemu i które jednocześnie nie są
obudowane wiarygodnymi danymi (np. pozaszkolne zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek dzieci
i młodzieży)
• działania mające dla systemu oświaty charakter usługi wewnętrznej
(np. obsługa finansowo-księgowa szkół)
• działania prowadzone przez szkoły, które nie są działaniami edukacyjnymi
(opieka pielęgniarska i stomatologiczna, stołówki szkolne)

Kluczowe źródło danych
System Informacji Oświatowej:
• zawiera praktycznie wszystkie informacje niezbędne do szczegółowego opisu obszaru usług
• obejmuje jednostkowe, detaliczne dane o uczniach, nauczycielach, szkołach pozwalające na
ich różnorodną agregację
• napełniany przez szkoły w oparciu o ustawowy obowiązek
• w wielu obszarach posiada skuteczne mechanizmy weryfikacji danych
(np. jest podstawą naliczenia subwencji oświatowej)
• w połączeniu z rozbudowaną w obszarze edukacji klasyfikacją budżetową umożliwia
stworzenie licznych wskaźników

Wyzwania związane z monitorowaniem usług

Dostęp do bazy
gwarantuje
wyczerpujący
opis usług
w obszarze edukacji

Bez dostępu do
SIO nie ma praktycznej
możliwości monitorowania
usług z tego obszaru

Kluczowa trudność w obszarze:
wybór i właściwa definicja wskaźników, nie pozyskanie danych

Horyzont pracy i najbliższe plany
Grupa

Termin/miejsce

Status

TGR

15 lipca Gdańsk,
16-17 września Dzierżoniów

Odbyły się

GWD Edukacja I (miejska)

15-16 października Gdynia

Odbyło się

EWD Edukacja II
(powiatowa)

7-8 listopada Bochnia

Zaplanowane

TGR

między 12 a 23 listopada

W trakcie
planowania

GWD Edukacja I (miejska)

28-29 listopada Tarnowo Podgórne,
9-10 stycznia Legnica

Zaplanowane

GWD Edukacja II
(powiatowa)

będą ustalone na spotkaniu

W trakcie
planowania

TGR

będą ustalone po spotkaniu GWD Edukacja II

Dziękuję za uwagę

