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Zapytam przewrotnie. 
Gimnazjum jeszcze istnieje 
czy już nie? 
Formalnie dotychczaso-
we gimnazjum zakończyło 
swoją działalność 31 sierp-
nia 2017 roku i zostało włą-
czone do szkoły podstawo-
wej. 1 września 2017 roku 
rozpoczęło się kształcenie 
dzieci w  klasie I  ośmiolet-
niej „podstawówki”, a klasy 
gimnazjalne w  jej struktu-
rach opuszczą ostatecznie 
szkolne „mury” 31 sierpnia 
2019 roku.

Czy włączenie istniejące-
go gimnazjum do szkoły 
podstawowej było jedynym 
rozwiązaniem wynikającym 
z reformy oświaty?
Było to jedno z  rozwiązań. 
Każdy samorząd w  kraju 
musiał wdrożyć reformę 
i każdy musiał poszukać jak 
najbardziej optymalnego 
rozwiązania. 

To znaczy?
Najpierw ocenić posiadaną 
bazę lokalową, dane de-
mografi czne, w  tym liczbę 
dzieci w  wieku szkolnym, 
potencjał placówek niepu-
blicznych, bo w  roku 2017 
rozpoczęła funkcjonowanie 
niepubliczna szkoła pod-
stawowa przy ul. Sadowej. 
Istotną sprawą były także 
nowa podstawa programo-
wa oraz kwalifi kacje ka-
dry pedagogicznej i  kosz-
ty funkcjonowania szkół. 
Subwencja oświatowa, 
jaką otrzymujemy od rzą-

du, wystarcza zaledwie na 
płace nauczycieli i pozosta-
łych pracowników, chociaż 
zdarzały się lata, że i  tych 
środków było za mało. Po-
zostałe koszty związane 
z  utrzymaniem budynków, 
ich remontami, opłatami za 
media, zakupem pomocy 
naukowych, nie wspomi-
nając o  inwestycjach, sa-
morząd fi nansuje z naszych 
podatków. 

Zapytam wprost, dlaczego 
nie zostały utworzone dwie 
ośmioletnie szkoły podsta-
wowe? Dwie placówki mo-
głyby wpłynąć na jeszcze 
lepszą jakość kształcenia 
dzieci.
W  teorii wszystko wyda-
je się być idealne, ale życie 
weryfi kuje nawet najlepsze 
pomysły i idee. Zebrany ma-
teriał wskazał największe 
zagrożenia. Okazało się, że 
należą do nich mała liczba 
dzieci, która wpływa na wyż-

szy koszt utrzymania szkoły 
oraz kwalifi kacje kadry pe-
dagogicznej. Nie chodzi tutaj 
o kompetencje i wykształce-
nie, ale formalną możliwość 
nauczania uczniów w młod-
szych klasach. 

Jak kształtuje się liczba 
dzieci?
W  roku 2016, przygotowu-
jąc się do wdrożenia refor-
my, bazowaliśmy na danych 
z  lat 2013-2015. W  roku 
szkolnym 2015/2016 do 
gimnazjum i do szkoły pod-
stawowej uczęszczało w su-
mie 1142 uczniów. W latach 
2010-2015 rodziło się śred-
nio co roku 133 dzieci. Przy 
założeniu, że w  kolejnych 
latach ich liczba będzie 
zbliżona i  funkcjonowałyby 
dwie szkoły podstawowe, 
nietrudno było określić, że 
stałe koszty funkcjonowa-
nia obiektów, w  tym utrzy-
mania kadry pedagogicznej, 
będą podobne. Gimnazjum 

jednak już od lat było szko-
łą, do której samorząd do-
płacał znacznie więcej niż 
do szkoły podstawowej. 
Wynikało to oczywiście 
z  mniejszej ilości uczniów 
przypadających na dany 
budynek. Dodatkowo po 
przeprowadzeniu reformy 
sytuacja mogła ulec pogor-
szeniu z  uwagi na powsta-
nie szkoły niepublicznej. 
Tak się stało i  przejęła ona 
część uczniów z  miejskiej 
szkoły. Trzeba też dodać, że 
średnia liczba urodzeń dzie-
ci w  roku 2016 i  2017 się 
nie zmieniła.
 
Reforma oświaty „weszła” 
w życie. Jak można ją oce-
nić w  perspektywie tych 
kilku miesięcy? 
Na reformę edukacji nało-
żyła się sytuacja, w  której 
w  Lubawie mogły powstać 
dwie nowe szkoły niepu-
bliczne, choć ostatecznie 
powstała jedna. Nawet przy 
najbardziej optymistycz-
nych założeniach trzeba 
było wziąć pod uwagę od-
pływ uczniów z samorządo-
wej szkoły. 
Reforma spowoduje też, że 
jeden rocznik odejdzie z po-
ziomu samorządu gminnego 
na poziom powiatowy, który 
odpowiada za szkolnictwo 
średnie. W  starym systemie 
kształcenia w szkołach pod-
stawowych było 9 roczników 
uczniów, a w nowym jest ich 
tylko 8. W założeniach przy-
jęto hipotetyczny odpływ 

uczniów do szkół niepu-
blicznych. Rozpatrywaliśmy 
kilka wariantów funkcjono-
wania dwóch „podstawó-
wek” przy zmniejszającej 
się liczbie uczniów, począw-
szy od około 1100 aż do 700 
uczniów. Jednostkowy koszt 
dofi nansowania z  budżetu 
miasta do kształcenia każ-
dego ucznia dodatkowo do 
subwencji oświatowej otrzy-
mywanej od państwa wyno-
sił wtedy około 1900 złotych 
i  przy zmniejszającej się 
liczbie uczniów mógł wzro-
snąć do kwoty ponad 5000 
tysięcy złotych w skali roku! 
Dziś w  szkole mamy 980 
uczniów, a więc o ponad 160 
mniej niż dwa lata temu. Od 
1 września 2019 roku ich 
liczba zmniejszy się o  ko-
lejnych 139, bo do szkół 
średnich odejdą uczniowie 
ostatniego rocznika klas 
gimnazjalnych. W  klasach 
1-8 pozostanie około 840 
uczniów. Zatem przewidy-
wania okazały się słuszne. 

Czysto hipotetycznie. Jak 
mogłaby wyglądać sytuacja, 
gdyby miasto zdecydowało 
o  utworzeniu dwóch szkół 
podstawowych?
Dzielimy Lubawę „na pół” 
i  tworzymy dwa obwody 
szkolne, a  ich granice wy-
znaczają np. ulice: Wyzwo-
lenia, Gdańska i  Kupnera. 
Dzieci z  jednego obwodu 
trafi ają do obecnej szkoły 
podstawowej, dzieci z  dru-
giego do budynku gimna-

zjum. Nie oznacza to jed-
nak, że dzieci z drugiego ob-
wodu nie mogłyby uczęsz-
czać do szkoły w pierwszym 
obwodzie i  na odwrót, bo 
w  placówkach byłyby wol-
ne miejsca, na co wskazuje 
malejąca liczba uczniów. 
W roku 2019 będzie jeszcze 
mniejsza w związku z odej-
ściem jednego rocznika. 
Dodatkowo, w  chwili re-
formy znikoma część kadry 
pedagogicznej gimnazjum 
posiadała kwalifi kacje do 
nauczania dzieci w klasach 
I-III. Nastąpiłyby zwolnie-
nia kadry gimnazjum, bo 
gwarancję utrzymania pra-
cy w  pierwszej kolejności 
zgodnie z  przepisami mieli 
nauczyciele istniejących 
szkół podstawowych. Two-
rząc przedwcześnie dwie 
szkoły, moglibyśmy wylać 
dziecko z  kąpielą, bo nie-
wykluczone, że samorząd 
stanąłby za 2 - 3 lata przed 
widmem likwidacji jednej 
z  nich. Której? Łatwo się 
domyślić. 

Co dało nam dotychczaso-
we rozwiązanie?
Mając w  perspektywie od-
pływ części uczniów z  pla-
cówki publicznej oraz dys-
ponując taką bazą lokalową 
przy jednoczesnej dbałości 
o  stabilność zatrudnienia 
kadry pedagogicznej, sa-
morząd podjął długofalowe 
działania zmierzające do 
stworzenia bezpiecznego 
rozwiązania. Z jednej strony 
wdrażamy założenia refor-
my rządowej w  miarę moż-
liwości bez uszczerbku dla 
całego lokalnego systemu 
edukacji, a  z  drugiej moni-
torujemy sytuację. W szkole 
poszerzona została też ofer-
ta dodatkowych zajęć, np. 
z  języka niemieckiego, co 
pozwoliło na uzupełnienie 
niepełnych etatów dla nie-

których nauczycieli. Przy-
jęte rozwiązanie nie spo-
wodowało zwolnień wśród 
nauczycieli, jak w  innych 
miastach, a dzięki utworze-
niu dodatkowych oddzia-
łów Przedszkola Miejskiego 
w jednym ze skrzydeł budyn-
ku po gimnazjum obniżyli-
śmy koszty funkcjonowania 
tego obiektu, poprawiając 
jednocześnie warunki pra-
cy miejskiego przedszkola, 
do którego przyjęte zostały 
wszystkie oczekujące dzieci. 

Czyli nie ma szansy na dru-
gą szkołę podstawową?
Decyzja musi być przemy-
ślana. Lubawa się rozwija, 
zwiększa się liczba miesz-
kańców, ale nie przekłada 
się to wprost na liczbę dzie-
ci w  wieku szkolnym. Nie 
można powiedzieć na 100%, 
że druga szkoła powstanie 
na pewno za rok czy za dwa. 
Obecne warunki lokalowe, 
nowe pomoce dydaktyczne 
i dobra kadra pedagogiczna 
zapewniają prawidłowy pro-
ces kształcenia. Docelowo 
w  budynku po gimnazjum 
mogą się uczyć uczniowie 
klas VI, VII i  VIII, więc 
liczba dzieci w  budynku 
szkoły podstawowej rów-
nież będzie się sukcesywnie 
zmniejszała. To w  połącze-
niu z  planowanym general-
nym remontem tego obiektu 
z pewnością podniesie kom-
fort nauczania. 
Uchwała Rady Miasta Lu-
bawa w  sprawie sieci szkół 
obejmuje okres do końca 
sierpnia 2019 roku. Właśnie 
wtedy musi zostać podjęta 
kolejna, ustalająca plan sieci 
szkół na następne lata. Bę-
dzie więc to dobry czas na 
dokonanie analizy i  podję-
cie decyzji dotyczącej mode-
lu funkcjonowania oświaty 
w mieście. Okres przejścio-
wy daje nam czas na lepsze 

przygotowanie do nowej 
rzeczywistości, a  przyjęte 
rozwiązanie jest elastycz-
ne. Pozwala z  jednej strony 
spokojnie i  bezkonfl iktowo 
przeprowadzić „wygasza-
nie” klas gimnazjalnych, 
a  z  drugiej - nie ogranicza 
pola manewru. Jednak de-
cyzje dotyczące przyszłości 
naszych dzieci nie mogą za-
padać w sposób nieprzemy-
ślany i  nagły, bo przeniesie 
to negatywne skutki w pro-
cesie kształcenia.

Dziękuję za rozmowę. 
Małgorzata Czerwińska

Oświata wymaga
przemyślanych decyzji!
Wprowadzona w 2016 roku reforma oświaty doprowadziła do likwidacji gimnazjów w całym kraju. O tym, jak proces ten przebiegał 
w Lubawie, jakie są jego konsekwencje oraz o przyszłości szkolnictwa podstawowego rozmawiamy z Robertem Swatem, kierowni-
kiem Referatu Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta.

Kierownik Referatu Spraw
Społeczno-Obywatelskich

i Obrony Cywilnej Robert Swat


