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Zmiany w systemie edukacji i jego Zmiany w systemie edukacji i jego 
otoczeniu po 1990 rokuotoczeniu po 1990 roku

� Wzrost wartości wykształcenia w 
społeczeństwie

� Wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieŜy

� Upowszechnienie kształcenia w szkołach 
maturalnych i wyŜszych

� Decentralizacja zarządzania oświatą

� Poprawa warunków kształcenia w szkołach 
powszechnych



Rys. 1Rys. 1
Typy placTypy placóówek wychowania przedszkolnego na wsi i w wek wychowania przedszkolnego na wsi i w 
miemieśście w roku szkolnym 2008/09cie w roku szkolnym 2008/09

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/09, Warszawa: GUS)



Rys. 2Rys. 2
Odsetek dzieci uczOdsetek dzieci uczęęszczajszczająących do przedszkola na wsi i w cych do przedszkola na wsi i w 
miastach w roku szkolnym 2008/09miastach w roku szkolnym 2008/09

Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/09, Warszawa: GUS



Rys. 3Rys. 3
Odsetek dzieci w przedszkolach wOdsetek dzieci w przedszkolach wśśrróód ogd ogóółłu dzieci w u dzieci w 
wieku 3wieku 3--5 lat5 lat



Wychowanie przedszkolne na wsiWychowanie przedszkolne na wsi

� Niska powszechność wychowania przedszkolnego 
na wsi w grupie 3-5 latków

� Dominująca forma placówek wychowania 
przedszkolnego – oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych

� Silne zróŜnicowanie regionalne – największy 
odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym w opolskim, śląskim i 
wielkopolskim, najniŜszy – Polska centralna i 
wschodnia



Tabela 1Tabela 1
Wybrane charakterystyki szkWybrane charakterystyki szkóółł podstawowych na wsi i w podstawowych na wsi i w 
miemieśściecie

Ogółem Miasto Wieś

Średnia  wielkość szkoły (liczba  uczniów) 171 339 101

Średnia  wielkość oddzia łu szkolnego 19 22 16

Udzia łszkół filialnych wśród ogółu szkół podstawowych (w %) 4,02 0,33 5,55

Liczba pracowni językowych przypadających na  1 szkołę 0,19 0,43 0,10

Liczba sal gimnastycznych przypadających na 1 szkołę 0,61 0,94 0,48

Liczba pracowni komputerowych przypadających na 1 szkołę 1,05 1,29 0,96

Liczba komputerów ogółem (do uŜytku uczniów) przypadająca  

na  1 szkołę
16 21 14

Liczba komputerów z szerokopasmowym dostępem do

internetu przypadająca  na  1 szkołę
8 13 5

% uczniów klas I-IV szkoły podstawowej mieszkających w 

odległości  3-5 km od szkoły

6,2 1,9 12,2

klas  V-VI szkoły podstawowej mieszkający w odległości  4-5 km 

od szkoły

3,0 0,9 6,0

mieszkający w odległości  5-10 km od szkoły 3,2 1,2 5,9

mieszkający w odległości  powyŜej 10 km od szkoły 0,6 0,3 1,0

Ogółem 13,0 4,4 25,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/09, Warszawa: GUS)



Rys. 4Rys. 4
ŚŚrednia liczba ucznirednia liczba ucznióów przypadajw przypadająąca na 1 szkoca na 1 szkołęłę
podstawowpodstawowąą



Rys. 5Rys. 5
ŚŚrednia drednia dłługougośćść promienia obwodu szkolnego szkpromienia obwodu szkolnego szkóółł
podstawowychpodstawowych



Tabela 2Tabela 2
Wybrane charakterystyki gimnazjWybrane charakterystyki gimnazjóów na wsi i w miew na wsi i w mieśściecie

Ogółem Miasto Wieś

Średnia  wielkość szkoły (liczba  uczniów) 212 283 146

Średnia  wielkość oddzia łu szkolnego 23 24 22

Liczba pracowni językowych przypadających na  1 szkołę
0,53 0,78 0,30

Liczba sal gimnastycznych przypadających na 1 szkołę
0,51 0,63 0,41

Liczba pracowni komputerowych przypadających na 1 szkołę
1,06 1,24 0,90

Liczba komputerów ogółem (do uŜytku uczniów) 

przypadająca na 1 szkołę
17 20 15

Liczba komputerów z szerokopasmowym dostępem do

internetu przypadająca  na  1 szkołę
11 14 8

% uczniów mieszkających w odległości  4-5 km od szkoły
9,3 4,0 18,8

% uczniów mieszkających w odległości  5-10 km od szkoły
10,3 5,0 19,8

% uczniów mieszkających w odległości  powyżej 10 km od 

szkoły
3,3 1,9 5,9

% uczniów dowożonych wśród ogółu 22,9 10,8 44,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/09, Warszawa: GUS)



SzkoSzkołły powszechne na wsiy powszechne na wsi
� Szkoła wiejska jest gorzej wyposaŜona niŜ miejska. 

Szczególnie duŜe zapóźnienia w sferze infrastruktury 
szkolnej występują w szkolnictwie podstawowym

� Pod względem wielkości szkoły podstawowej 
występują pewne zróŜnicowania regionalne –
relatywnie mniejsze szkoły funkcjonują w Polsce 
centralnej i wschodniej. RóŜnice te nie występują w 
przypadku gimnazjum.

� Silne zróŜnicowania regionalne odległości szkół
podstawowych i gimnazjów od domu rodzinnego 
ucznia – największe w warmińsko-mazurskim, 
podlaskim, zachodniopomorskim i lubuskim.



Tabela 3Tabela 3
Plany edukacyjne gimnazjalistPlany edukacyjne gimnazjalistóów odnow odnośśnie szkonie szkołłyy
ponadgimnazjalnejponadgimnazjalnej a miejsce zamieszkania i poziom a miejsce zamieszkania i poziom 
wyksztawykształłcenia rodziccenia rodzicóóww

Plany edukacyjne 
gimnazjalistów 
odnośnie szkoły
ponadgimnazjalnej

POZIOM WYKSZTAŁCENIA RODZICÓW

niski średni wysoki

wieś duŜe 
miasto

wieś duŜe 
miasto

wieś duŜe 
miasto

LO 26,7 34,5 39,8 31,7 53,1 45,1

LP, T 34,5 30,9 27,8 35,0 28,1 26,8

ZSZ 5,2 7,3 2,3 1,6 - 1,4

nie wiem 33,6 27,3 30,1 31,7 18,8 26,8

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: Badanie Gimnazjaliści – osiągnięcia szkolne i plany na przyszłość, 2007 r.



Rys. 6Rys. 6
ŚŚrednie wyniki ucznirednie wyniki ucznióów na egzaminie gimnazjalnym (suma w na egzaminie gimnazjalnym (suma 
punktpunktóów) a miejsce zamieszkania i poziom wyksztaw) a miejsce zamieszkania i poziom wykształłcenia cenia 
rodzicrodzicóów (2009 r.)w (2009 r.)



Tabela 4Tabela 4
Miejsce zamieszkania a typ szkoMiejsce zamieszkania a typ szkołłyy ponadgimnazjalnejponadgimnazjalnej

Typ szkoły

Miejsce zamieszkania

2003 2009

wieś duŜe miasto wieś duŜe miasto

ZSZ 15,3 9,5 13,0 8,8

LP, T 35,2 26,9 38,9 30,3

LO 49,5 63,6 48,1 60,8

Ogółem
100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: badania własne, Toruń 2003 i 2009 r.



Rys. 7Rys. 7
WspWspóółłczynnikiczynniki skolaryzacjiskolaryzacji netto w szkonetto w szkołłachach ponadgimnazjalnychponadgimnazjalnych w w 
roku szkolnym 2008/2009roku szkolnym 2008/2009

Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/09, Warszawa: GUS



Rys. 8Rys. 8
WspWspóółłczynnikczynnik skolaryzacjiskolaryzacji w wieku 18w wieku 18--24 lata24 lata

Źródło: Rosner A. [red.], 2007, ZróŜnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a 
zróŜnicowanie dynamiki przemian, Warszawa: IRWiR PAN



MMłłodzieodzieŜŜ wiejska w szkowiejska w szkołłach wyach wyŜŜszychszych

� MłodzieŜ wiejska stanowi około 24% 
ogółu studentów (Świerzbowska-
Kowalik E. 2000)

� W tradycyjnych ośrodkach akademickich 
młodzieŜ wiejska stanowi około 21% 
ogółu studentów, w nowych 35%

� Młodzi mieszkańcy wsi częściej 
podejmują studia na kierunkach 
tradycyjnych



Tabela Tabela 6. 6. Wybrane kierunki o najmniejszym i Wybrane kierunki o najmniejszym i 
najwinajwięększym udziale mkszym udziale młłodzieodzieŜŜy pochodzy pochodząącej ze wsicej ze wsi

Kierunek studiów % studentów ze wsi 

(% studentów z 
miast pow.100 tys.)

Wybrane kierunki o najmniejszym udziale mWybrane kierunki o najmniejszym udziale młłodzieodzieŜŜy wiejskiejy wiejskiej

Edukacja arytystyczna 5,9 (44,1)

Filologia germańska 7,7 (56,2)

Konserwacja 8,4 (60,0)

Socjologia 13,6 (50,1)

Wybrane kierunki o najwiWybrane kierunki o najwięększym udziale mkszym udziale młłodzieodzieŜŜy wiejskiejy wiejskiej

Teologia – spec. Kapłańska 46,1 (17,1)

Filologia romańska 33,3 (50,0)

Filologia polska 32,4 (23,9)

Matematyka 30,9 (29,6)

Źródło: K.Wasielewski, Drogi młodzieŜy wiejskiej na studia wyŜsze – uwarunkowania społeczne i środowiskowe, 2005 r.



Tabela 5Tabela 5
Miejsce zamieszkania a planowane miejsce zamieszkaniaMiejsce zamieszkania a planowane miejsce zamieszkania

Planowane miejsce 

zamieszkania

Miejsce zamieszkania

wieś ma łe, średnie 

miasto

duŜe miasto

nie wiem 3,3 4,1 4,0

na wsi 38,5 8,3 8,2

w ma łym mieście 27,7 33,0 14,6

w duŜym mieście 18,8 39,0 53,4

za granicą 11,6 15,6 19,8

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Źródło: badania własne, Toruń 2003 i 2009 r.



WNIOSKIWNIOSKI

� Oświatę na wsi charakteryzuje niska powszechność wychowania przedszkolnego wśród 
dzieci w wieku 3-5 lat oraz zróŜnicowania regionalne w zakresie edukacji przedszkolnej

� Warunki kształcenia w szkołach wiejskich, w szczególności podstawowych, są gorsze niŜ
w miejskich, choć dystans dzielący wieś i miast w tym zakresie uległ na przestrzeni 
obecnej dekady zmniejszeniu

� RóŜnice środowiskowe w umiejętnościach szkolnych młodzieŜy, jak równieŜ w sferze jej 
planów i dróg edukacyjnych są efektem odmiennej struktury wykształcenia mieszkańców 
wsi i miast (większego udziału wśród uczniów szkół wiejskich pochodzących z rodzin o 
niskim statusie społecznym) 

� Upowszechnienie kształcenia w szkołach maturalnych i wyŜszych zwiększyło dostępność
tych szczebli kształcenia dla młodzieŜy wiejskiej w stopniu umoŜliwiającym realizację
aspiracji kształceniowych

� Młodzi mieszkańcy wsi częściej podejmują naukę w szkołach o mniejszych wymaganiach, 
częściej równieŜ studiują tradycyjne kierunki studiów, nie poprzedzone selekcyjnymi 
procedurami rekrutacyjnymi

� WciąŜ aktualna jest negatywna selekcja do zamieszkania na wsi


