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Uwagi wstępneUwagi wstępne

Silne zmiany liczby dzieci i młodzieży 
d k i ś i h ipowodem konieczności znacznych zmian w 

szkolnictwie
Zmiany demograficzne nie są 
jednokierunkowe, toteż dostosowania nie 
mogą też być jednostronne



Dzieci w wieku przedszkolnymDzieci w wieku przedszkolnym
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Dzieci w wieku przedszkolnymDzieci w wieku przedszkolnym

Do 2007-2008 liczba dzieci w wieku 
przedszkolnym malała (w 2007 mniejsza oprzedszkolnym malała (w 2007 mniejsza o 
22,9 tys. w stosunku do poprzedniego, a w 
2008 prawie taka sama – 114)2008 prawie taka sama 114)
Już w 2009 ostry skok: wzrost o 20,2 tys.
Do 2016 przybędzie 219 4 tys tj 15 5%Do 2016 przybędzie 219,4 tys. tj. 15,5% 
(w miastach 17,2%, na wsi 13,2%)
Potem 20 lat długotrwałego spadku aż o >Potem 20 lat długotrwałego spadku aż o > 
0,5 mln



Wychowanie przedszkolneWychowanie przedszkolne

W roku szkolnym 2007/2008 wychowaniem przedszkolnym 
objęto 871,9 tys. dzieci, o 9,3 tys. więcej niż w roku 
poprzednim. W zajęciach uczestniczyło 59,4% (wobec 58,4% 
rok wcześniej) dzieci w wieku 3 6 latrok wcześniej) dzieci w wieku 3–6 lat. 
Potrzeby nie są zaspokojone; zauważalny ostry deficyt miejsc 
np. w 2007/08 spadła liczba dzieci w odpowiednim wieku o 
ponad 20 tys., przybyło 9 tys. miejsc a to było za mało! Coponad 20 tys., przybyło 9 tys. miejsc a to było za mało! Co 
będzie kiedy liczba dzieci będzie rosła o 20,2 tys. w 2009, 
37,2 tys. w 2010, 46,6 tys. w 2011!
Dostępność przedszkoli b. zróżnicowana: w miastach do ęp p
placówek uczęszczało 75,2% dzieci, a na wsi tylko 39,0%.
Trendy demograficzne w najbliższych latach – zwiększanie 
się liczby dzieci i w mieście i na wsi – nie pomogą (choć 
różnice między wsią a miastem mogą zmaleć bo w miastachróżnice między wsią a miastem mogą zmaleć bo w miastach 
przybędzie 139 tys. dzieci w wieku przedszkolnym a na wsi 
80,5 tys.)



Upowszechnienie wychowaniaUpowszechnienie wychowaniaUpowszechnienie wychowania Upowszechnienie wychowania 
przedszkolnegoprzedszkolnego

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego – choćby do 
średniego poziomu UE tj. 60% dzieci w wieku 3-5 lat g p j
objętych opieką wymaga ogromnego przyrostu miejsc w 
przedszkolach
Dziś (2007/08) do przedszkoli uczęszcza 872 tys. dzieci a dla ( / ) p ę y
osiągnięcia 60% w wieku 3-5 lat i 100% w wieku 6 lat 
potrzeba 994 tys. Brakuje 122 tys. miejsc
W 2016 r. będzie trzeba co najmniej 1144 tys. – przyrostW 2016 r. będzie trzeba co najmniej 1144 tys. przyrost 
miejsc musiałby wynieść 272 tys.
Nakłady na przedszkola nie „zmarnują się” jeśli w kolejnych 
20 latach ta forma opieki i wychowania będzie coraz częstsza20 latach ta forma opieki i wychowania będzie coraz częstsza 
np.. jak we Francji, Włoszech, Belgii gdzie do przedszkoli 
chodzi niemal 100% 4 –latków. Dzieci w wieku 3-6 lat będzie 
1121 tys, z czego 834 w wieku 3-5 lat1121 tys, z czego 834 w wieku 3 5 lat



Jak zwiększać dostęp doJak zwiększać dostęp doJak zwiększać dostęp do Jak zwiększać dostęp do 
przedszkoliprzedszkoli

Nakłady na przedszkola nie „zmarnują się” jeśli w kolejnych 
20 latach ta forma opieki i wychowania będzie coraz częstsza p y ę ę
np. jak we Francji, Włoszech, Belgii gdzie do przedszkoli 
chodzi niemal 100% 4 –latków. Dzieci w wieku 3-6 lat będzie 
1121 tys., z czego 834 tys. w wieku 3-5 lat
Dlatego głęboki sens ma stopniowe przenoszenie 6 latków do 
szkół podstawowych (oczywiście odpowiednio 
przygotowanych)p yg y )
Moment reformy wybrano właściwie
Ale potrzeba wzrostu nakładów
PROBLEM OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NA WSI (rozproszonaPROBLEM OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ NA WSI (rozproszona 
sieć osadnicza)



Dzieci w wieku szkołyDzieci w wieku szkołyDzieci w wieku szkoły Dzieci w wieku szkoły 
podstawowejpodstawowej
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Dzieci w wieku szkołyDzieci w wieku szkołyDzieci w wieku szkoły Dzieci w wieku szkoły 
podstawowejpodstawowej

Liczba dzieci w nominalnym wieku sześcioklasowej szkoły 
podstawowej, zmniejszyła się w 2007 o 89,1 tys. (tj. o 3,6%) p j, j y ę , y ( j , )
w porównaniu z 2006 r., w 2008 o 77,2 tys. w stosunku do 
2007
a w stosunku do 2000 r. – odnotowano spadek o 863,6 tys. p , y
osób (tj. o 24,5%)
Spadek będzie trwał do 2013: wyniesie 195,2 tys. (8,3%, w 
tym, w mieście 5,5%, a na wsi 12,2%)tym, w mieście 5,5%, a na wsi 12,2%)
2014-2021 liczba dzieci o 298,2 tys. w górę (prawie 14% ale 
16,4% w mieście i tylko 7,6% na wsi)
2022 2035 stopniowy spadek o 568 7 tys (ponad 13%2022-2035 stopniowy spadek o 568,7 tys. (ponad 13%, 
bardziej równomierny w przekroju miasto-wieś)



Dzieci w szkole podstawowejDzieci w szkole podstawowej

Trwający od lat spadek dzieci w wieku szkoły podstawowej 
(od 2000 do 2013 przekroczy 1 mln) uzasadnia dodatkowo 

j i 6 l tkó t i (li b ś i l tkóprzyjęcie 6-latków w tym momencie (liczba sześciolatków 
wzrośnie nieznacznie: z 357 tys. w 2008 do 385 tys. w 2013)
To jednak w stosunku do dnia dzisiejszego podniesie liczbę 
uczniów szkół podstawowych: ważne zagwarantowanieuczniów szkół podstawowych: ważne zagwarantowanie 
odpowiedniego zwiększenia subwencji oświatowej
Manewr z przeniesieniem 6 latkow do szkół zmniejsza 
nzdzieje, ze spadek demograficzny liczby dzieci pozwolinzdzieje, ze spadek demograficzny liczby dzieci pozwoli 
wygospodarować więcej środków na poprawę jakości pracy 
szkół np. na zajęcia wyrównawcze – subwencja już dziś nie 
wystarcza 

l b d k l k l h l hWzrost liczby dzieci w wieku 7-12 lat w kolejnych latach 
(2014-2021) o blisko 300 tys. tym bardziej eksponuje 
konieczność zwiększania nakładów



GimnazjumGimnazjum

Dzieci w wieku 13-15 lat (gimnazjum)2008:2008: Dzieci w wieku 13 15 lat  (gimnazjum)
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Dzieci w wieku gimnazjalnymDzieci w wieku gimnazjalnym

W 2007  w stosunku do roku poprzedniego liczba 
dzieci (13–15 lat) obniżyła się o 72,1 tys. (4,7%), ( ) y ę , y ( , ),
w 2008 o 66,9 tys.
W 2008 w porównaniu z 2000 r. – o 479,5 tys. 
(ponad ¼)(ponad ¼)
Głęboki spadek utrzyma się do 2017 r. –wyniesie 
w latach 2008-2016 aż 333 tys. osób tj. 24,1%, w 
t i ś i 22% i 26%)tym w mieście 22% na wsi 26%)
20018-2026 zwiększanie populacji w tym wieku o 
176 tys. (16,7%), głównie w mieście, o 20,1%, w y ( , ), g , , ,
porównaniu do 12,6% na wsi
Po 2026 r. ponowny spadek o ok. 13%



Dodatkowy rocznik w gimnazjachDodatkowy rocznik w gimnazjach

Gdyby sześciolatkowie trafili do szkół podstawowych w 2010 
r., to pojawią się w gimnazjach w 2016 r. Z punktu widzenia , p j ą ę g j p
demografii trochę za późno, bo już od 2018 liczba osób w 
wieku gimnazjalnym będzie rosła; jeśli później to gorzej 
dodatkowy rocznik zderzy się z większymi liczbami uczniów w 

ótradycyjnych dla gimnazjów grupach wieku
W r. 2017 uczniów w gimnazjach może być o 333 tys. niej 

niż w 2008 r., a populacja 12 latków, tych, którzy p p j y y
wkroczyliby do nich wskutek przesunięcia wieku inicjacji 
szkolnej liczyć będzie 361 tys. ma swoje plusy rozłożenie 
wchłaniania 6-latków przez szkoły, ale ten proces powinien 

k ń ć dl łsię zakończyć w nieodległym czasie



Szkoła ponadgimnazjalnaSzkoła ponadgimnazjalna

M łodzież  w wieku 16-18 lat (szkoła ponadgimnazjalna)
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Młodzież w wiekuMłodzież w wiekuMłodzież w wieku Młodzież w wieku 
ponadgimnazjalnymponadgimnazjalnym

W wieku 16–18 lat (typowym dla kształcenia się w 
szkołach ponadgimnazjalnych) liczba młodzieżyszkołach ponadgimnazjalnych) liczba młodzieży 
malała: w 2007 była mniejsza w porównaniu z 
rokiem poprzednim o 36,1 tys., w 2008 o 51 tys. 
W 2008 w stosunku do 2000 r. – zmniejszyła się o 
459,7 tys. (tj. o ponad 1/5)
Głęboki spadek utrzyma się do 2020 r i wyniesieGłęboki spadek utrzyma się do 2020 r i wyniesie 
535,9 tys. (33,8%; więcej na wsi 35,4% niż w 
mieście 32,5%)
2021-2029 wzrost o 175,8 tys., czyli 16,8%
Od 2030 stopniowy spadek



Spadek uczniów w szkołachSpadek uczniów w szkołachSpadek uczniów w szkołach Spadek uczniów w szkołach 
ponadgimnazjalnych ponadgimnazjalnych –– czy to problemczy to problem
W szkołach ponadgimnazjalnych będzie trwał co najmniejW szkołach ponadgimnazjalnych będzie trwał co najmniej 
przez kolejnych 12 lat spadek uczniów; może zostać 
zahamowany przyjęciem dodatkowego rocznika uczniów ale 
to dopiero w 2019 rokup
Co to oznacza dla tych szkół

Wyraźne problemy z naborem uczniów
Zwiększanie skłonności samorządów powiatowych do ę ą p y
ograniczania ich sieci 
I eliminowania kształcenia  w mniej popularnych zawodach
Co z kolei powinno prowadzić do ponadpowiatowego tworzenia 
szkół zawodowych w zasadzie nie przygotowanoszkół zawodowych – w zasadzie nie przygotowano 
odpowiedniego instrumentarium prawnego i finansowego do 
tego celu
Pojawi się konieczność migrowania poza powiat w celu 

k i d i d i k ł i duzyskania odpowiedniego wykształcenia zawodowego, 
dopasowanego do popytu na pracę (wzmacniana prze 
koncentrację tworzenia miejsc pracy) – nie ma instrumentarium 
prawnego i finansowaniap g



Młodzież w wieku odpowiednim doMłodzież w wieku odpowiednim doMłodzież w wieku odpowiednim do Młodzież w wieku odpowiednim do 
studiów, nauki w szkołach  policealnychstudiów, nauki w szkołach  policealnych

M łodzież w wieku 19-24 (studia, szkoły policealne)2008:2008:
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Populacja w wieku 19Populacja w wieku 19--2424

Znajdujemy się na początku długotrwałej i 
głębokiej tendencji spadkowej osób w tym wiekugłębokiej tendencji spadkowej osób w tym wieku
Spadek już w 2008 r. wyniósł 140 tys., w latach 
2008-2025 wyniesie 1491 3 tys tj 41 1 % stanu2008 2025 wyniesie 1491,3 tys., tj. 41,1 % stanu 
z 2008 r. ( na wsi nieco mniej niż w mieście: 
odpowiednio 38% i 43%)p )
Wzrost po 2025 r. (do 2035) będzie dużo 
skromniejszy – 285 tys.



Co ze studentamiCo ze studentamiCo ze studentamiCo ze studentami

Od 1990/01 do 2007/08 liczba studentów wzrosła z 403,8 tys. 
do 1937 4 tys (bez mała 4x)do 1937,4 tys. (bez mała 4x)
Współczynnik skolaryzacji netto wyniósł 39,7% a brutto 
51,1% (odpowiednio podnosząc się z 9,8% i 12,9%)
Teraz populacja spadnie o prawie tyle ile przedtem wzrosłaTeraz populacja spadnie o prawie tyle, ile przedtem wzrosła 
liczba studentów 1491tys., ale można oczekiwać, ze liczba 
studentów nie zmniejszy się tak drastycznie – gdyby utrzymał 
się dzisiejszy współczynnik skolaryzacji to spadek wyniesie ę j y p y y j p y
762 tys. czyli niemal 40% dzisiejszego stanu (więcej niż 
obecnie studiuje w uczelniach niepublicznych
Spodziewać się można zmniejszenia 

liczby uczelni – mamy aż 455 szkół wyższych, w tym 324 
niepubliczne; 
Dochodów ze studiów płatnych 

Pytanie: czy będzie to okazją do racjonalizacji sieci uczelni iPytanie: czy będzie to okazją do racjonalizacji sieci uczelni i 
podniesienia jakości studiów, czy wręcz odwrotnie zależy w 
dużym stopniu od jakości prawa i finansów publicznych: 
POZYTYWNYCH SYGNAŁÓW w tym zakresie NIE MAPOZYTYWNYCH SYGNAŁÓW  w tym zakresie NIE MA



Wiek produkcyjnyWiek produkcyjny

Ludność w wieku produkcyjnym (18-59/64)2009:2009:
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Populacja w wieku produkcyjnymPopulacja w wieku produkcyjnym

Zmniejszanie w perspektywie do 2035 i bardzo znaczące – o 
3,844 mln w stosunku do 2008 r. 

óSpadek głównie na wsi – o 3229 tys., podczas kiedy na wsi  
tylko o 615 tys.
Stworzy presję na

ńAbsorpcję młodzieży kończącej szkoły, też z niższymi 
poziomami wykształcenia

Ogólny wzrost kompetencji, w tym poprzez kształcenie 
ustawiczneustawiczne
Imigracje 

Edukacja „przeniesie” swoje usługi (zwłaszcza na poziomie 
studiów wyższych podyplomowych innych formstudiów wyższych, podyplomowych, innych form 
kształcenia) do populacji pracujących  



Podsumowanie Podsumowanie –– demografia demografia gg
wyzwaniem dla edukacjiwyzwaniem dla edukacji

Konieczność elastycznych dopasowań usług edukacyjnych doKonieczność elastycznych dopasowań usług edukacyjnych do 
wzrostów./spadków odpowiednich populacji
Wyzwaniem:

Zwiększenie zakresu kształcenia przedszkolnegoZwiększenie zakresu kształcenia przedszkolnego
Dopasowanie sieci przedszkoli, szkół , zwłaszcza podstawowych i 
gimnazjów do sieci osadniczej (szczególnie w okresach spadku 
populacji)populacji)
Dopasowanie szkół ponadgimnazjalnych, głównie zawodowych do 
popytu na pracę migracje za nauką
Restrukturyzacja szkolnictwa wyższego (żeby wypadły z gry np..Restrukturyzacja szkolnictwa wyższego (żeby wypadły z gry np.. 
usługi niskiej jakości a nie najtańsze albo sponsorowane)

Szansa na
Wprowadzenie do szkół sześciolatkówWprowadzenie do szkół sześciolatków
W dłuższej perspektywie poszerzenie wychowania przedszkolnego
Ucięcie studiów niskiej jakości (ale uwarunkowane prawem … 
mogą przepaść nie te szkoły i nie te kierunki kształcenia)mogą przepaść nie te szkoły i nie te kierunki kształcenia)


