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           Świętokrzyska Mała Szkoła 
Kuratorium Oświaty                                                                                        Nr 1/ 2021 

      w Kielcach                                                                                                       
 

 

Mała  Szkoła – istota i historia

Rezultatem reformy systemu oświaty  i reformy samorządu terytorialnego wprowadzonych 

w 1999 roku była likwidacja ponad 3,5 tysiąca wiejskich szkół. Przyczyną tego zjawiska była 

przede wszystkim sytuacja ekonomiczna jednostek samorządu terytorialnego.  Inne przyczyny, 

które znacząco wpłynęły na decyzję o likwidacji szkół to: 

 zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach podstawowych (do klas I-VI), 

 tworzenie gimnazjów, w tym ich budowa, 

 rozpoczynający się niż demograficzny, 

 przekazanie prowadzenia szkół gminom wraz z możliwością samodzielnego 

kształtowania ich sieci, 

 obliczanie subwencji oświatowej dla gmin opartym na liczbie uczniów, 

 wprowadzenie nowych zasad wynagradzania nauczycieli związanych z uzyskiwaniem 

przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. 

Te nowe aspekty funkcjonowania systemu oświaty zrodziły negatywne następstwa odczuwalne 

przede wszystkim na terenach wiejskich. Rozwiązania sprzyjające likwidacji małych szkół 

powodowały silny opór społeczny, w tym protesty i strajki okupacyjne rodziców i społeczności 

lokalnych. Mieszkańcy wsi argumentowali zamykanie szkół tym, że szkoła na wsi  jest nie tylko 

miejscem edukacji dzieci, ale jest także jedynym miejscem publicznym, ośrodkiem życia 

kulturalnego i społecznego mieszkańców wsi. Pozbawienie jej jedynego takiego miejsca 

skazuje wieś na degradację.  
    W odpowiedzi na protesty grupa działaczy społecznych w  1999 roku utworzyła Federację 

Inicjatyw Oświatowych, która pomagała społecznościom lokalnym organizować się, 

przejmować inicjatywę i zakładać stowarzyszenia rozwoju wsi, jako organizacji, która miała 

być organem prowadzącym likwidowanych placówek.  

Już po pierwszych protestach społeczności lokalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

powstał program „Mała Szkoła” zainicjowany w lutym 2000 roku. W ciągu kilku pierwszych 

lat realizacji tego programu stowarzyszenia zakładane przez rodziców, nauczycieli 

i mieszkańców wsi stały się organami prowadzącymi Małe Szkoły. Chociaż prawo oświatowe 

mówiło o możliwości prowadzenia szkół również przez osoby fizyczne, przede wszystkim 

przez nauczycieli, to jednak osoby prawne stały się najbardziej reprezentatywne jako organy 

prowadzące likwidowanych szkół samorządowych.  

     Jak szacuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w pierwszym roku funkcjonowania 

programu, tj. w 2000 r. działało 66 Małych Szkół. Najwięcej było ich w województwie 

małopolskim – 16, w mazowieckim – 13 i w świętokrzyskim – 8, najmniej w wielkopolskim – 

2 i po 1 w zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. W województwach lubuskim 

i podkarpackim nie było żadnej szkoły. W drugim roku (2001) funkcjonowania programu 

Małych Szkół było już 164, w trzecim roku 2002 liczba szkół nie wzrosła znacząco, 

w czwartym roku 2003 Małych Szkół w Polsce funkcjonowało już ponad 220.  
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      W marcu 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej znowelizowało art. 5  ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425 ze zm.). Zmiana przepisów 

pozwoliła jednostkom samorządu terytorialnego na przekazywanie szkoły do prowadzenia 

innemu podmiotowi bez konieczności uprzedniej jej likwidacji. Znowelizowany art. 5 

umożliwił gminom będącym organem prowadzącym przekazać szkołę licząca nie więcej niż 70 

uczniów, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

  

 

W ciągu ostatnich lat w Polsce wypracowano dwa sposoby ratowania wiejskich szkół 

przed likwidacją: 

 założenie szkoły przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną w miejsce zlikwidowanej szkoły gminnej, 

 przekazanie na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostkę samorządu 

terytorialnego szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów w drodze umowy osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej. 
Literatura: 

 Mała szkoła - problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców pod redakcją Elżbiety 

Tołwińskiej-Królikowskiej 

 Mała Szkoła Poradnik dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi pod redakcją Katarzyny Lipki-

Szostak 

 Mała Szkoła-hasło do Encyklopedii Pedagogicznej Miesięcznik „Mała Szkoła” nr 23 (53) 

 

opracowała: 

Barbara Krzemińska - starszy wizytator
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Małe Szkoły w województwie świętokrzyskim

 
Mała Szkoła to wiejska szkoła podstawowa prowadzona przez lokalne stowarzyszenie 

(osoba prawna) lub przez nauczyciela (osoba fizyczna), to szkoła publiczna lub niepubliczna 

na prawach placówki publicznej, która została utworzona w miejsce zlikwidowanej szkoły 

samorządowej. W formule Małej Szkoły były zakładane także gimnazja.  

Mała Szkoła to instytucja obecna w polskim systemie edukacji i stanowi istotny element 

struktury organizacyjnej sieci szkolnej.  

W naszym województwie z powodzeniem od 2000 roku funkcjonują placówki 

prowadzone przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Na przestrzeni lat liczba Małych Szkół 

zmieniała się. W 2000 roku funkcjonowało 8 Małych Szkół: 

 Szkoła Podstawowa w Rudniku (gmina Brody, powiat starachowicki), 

 Szkoła Podstawowa w Łukawie (gmina Wilczyce, powiat sandomierski), 

 Szkoła Podstawowa w Winiarach (gmina Dwikozy, powiat sandomierski), 

 Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich (gmina Dwikozy, powiat sandomierski), 

 Szkoła Podstawowa w Sędku (gmina Łagów, powiat kielecki), 

 Szkoła Podstawowa w Nawarzycach (gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski), 

 Szkoła Podstawowa w Sosnowcu (gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski), 

 Szkoła Podstawowa w Grocholicach (gmina Sadowie, powiat opatowski). 

W 2003 roku Małych Szkół w województwie świętokrzyskim było już 17, by w 2015 

roku osiągnąć liczbę 140 (107 szkół podstawowych i 33 gimnazja). Od następnego 2016 

roku liczba Małych Szkół zaczęła spadać. W roku szkolnym  2019/2020 funkcjonowało 84 

szkoły.   

 
 

Mapa Małych Szkół w roku szkolnym2019/2020 
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Najmniej Małych Szkół funkcjonuje w powiecie kazimierskim, staszowskim i włoszczowskim 

– po jednej, najwięcej w powiecie sandomierskim – 20 i powiecie kieleckim – 25.  

Najliczniej reprezentowanym organem prowadzącym Małe Szkoły w województwie 

świętokrzyskim są:  

 stowarzyszenia - 63, 

 towarzystwa - 8, 

 osoby fizyczne - 7, 

 fundacje - 6. 

 

Przyczyną spadku liczby Małych Szkół jest kolejny niż demograficzny, wyludnianie się 

wsi, wyjazdy młodych ludzi w poszukiwaniu pracy czy brak perspektyw związanych 

z miejscem zamieszkania.  

Zdecydowana większość Małych Szkół w województwie świętokrzyskim swoje zadania 

oświatowe realizuje w środowisku wiejskim w  budynkach szkół przekazanych w drodze 

umowy przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej 

lub fizycznej.  

 

Małe Szkoły mają swoje zalety i wady. Zaletą jest zapewne mała liczba uczniów w klasie 

i w szkole, co ułatwia indywidualne podejście do każdego dziecka w procesie kształcenia, 

sprzyja dostosowaniu form i metod pracy do ich możliwości, wzorowej dyscyplinie w klasie 

oraz integracji zespołów klasowych. Zaletą jest również łatwość organizacji wyjścia z uczniami 

poza budynek i otoczenia szkoły, brak konieczności dojazdu do innej większej placówki, 

znajomość najbliższego bezpiecznego uczniom środowiska. 

Słabą stroną Małych Szkół jest z pewnością utrudniony dostęp do dóbr kultury (duża odległość 

od kin, teatrów, muzeów), zwiększona nieśmiałość dzieci spowodowana mniejszą liczbą 

kontaktów z innymi ludźmi czy konieczność prowadzenia nauczania w klasach łączonych. 

      Niezaprzeczalnym sukcesem Małych Szkół w województwie świętokrzyskim jest 

możliwość pozyskiwania środków unijnych przez stowarzyszenia i realizacja projektów, dzięki 

którym szkoły są doposażone w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, w tym pracownie 

przedmiotowe oraz bardzo dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

       Szkoła na wsi jest najważniejszą instytucją integrującą nie tylko rodziców i uczniów, 

ale i  całą społeczność lokalną. Małe Szkoły odgrywają więc szczególną rolę w środowisku 

wiejskim. Są niejednokrotnie jedynymi instytucjami zlokalizowanymi w małych 

miejscowościach, pełniącymi rolę lokalnych ośrodków, w których spotykają się mieszkańcy 

podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych, patriotycznych czy środowiskowych.  

 

 
Źródło:  

 www.fio.org.pl 

 Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych SIO 

 
opracowała: 

Barbara Krzemińska - starszy wizytator  
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Inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w ramach 

wspomagania dyrektorów Małych Szkół

 
Jak wynika z danych liczbowych zjawisko funkcjonowania Małych Szkół w województwie 

świętokrzyskim nie jest marginalne i wymaga szczególnej uwagi. Stąd podejmowane przez 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty inicjatywy kierowane do dyrektorów Małych Szkół.  

W 2012 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach zorganizowało pierwsze spotkanie 

z dyrektorami i organami prowadzącymi Małe Szkoły, które odbyło się w Szkole Podstawowej 

w Górach Wysokich (gmina Dwikozy, powiat sandomierski).  

Od tego czasu Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach wspomagania dyrektorów 

Małych Szkół z terenu województwa organizuje spotkania i konferencje. W okresie od 2015 r. 

do 2020 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach zorganizowało osiem  konferencji. 

 

rok szkolny 2015/2016 
Lp. Miejsce  konferencji Tematyka konferencji Termin 

konferencji 

Liczba 

uczestników 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

im. św. Eugeniusza 

de Mazenoda 

w Jeziorku (gmina 

Nowa Słupia, 

powiat kielecki) 

Wpływ na kształt statutów szkolnych 

ostatnich zmian, które zaszły w prawie 

oświatowym oraz kwestii związanych 

z tworzeniem zespołów szkolno-

przedszkolnych.  

17 listopada 

2015 r. 

32  

2. Szkoła Podstawowa 

w Szwarszowicach 

(gmina Bodzechów, 

powiat ostrowiecki) 

 

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły 

dotyczący monitorowania podstawy 

programowej przez pryzmat 

wykorzystania wymagań ewaluacyjnych.  

Podstawa programowa jako 

najważniejszy dokument w procesie 

edukacyjnym, jej monitorowanie w 

przedszkolu i szkole podstawowej oraz 

nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w 

zakresie realizacji podstawy 

programowej. 

1 kwietnia 

2016 r.  

24 

3. Szkoła Podstawowa 

w Częstocicach 

(gmina Ostrowiec 

Świętokrzyski, 

powiat ostrowiecki) 

Najistotniejsze aspekty awansu 

zawodowego i kwalifikacji nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez organy inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego.   

30 maja 

2016 r. 

25 

rok szkolny 2016/2017 

1. Szkoła Podstawowa 

im. Ziemi 

Sandomierskiej 

w Słupczy 

(gmina Dwikozy, 

powiat 

sandomierski) 

Ocenianie kształtujące metodą pracy 

dydaktycznej i wychowawczej w „małej 

szkole” 

21 

października 

2016 r.  

25 

2. Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

w Szczecnie 

Wdrażanie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. Organizacja pracy i 

nauczania w klasach łączonych. 

Projektowanie organizacji pracy szkoły w 

6 kwietnia 

2017 r.  

 

65 
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(gmina Daleszyce, 

powiat kielecki) 

roku szkolnym 2017/2018 w świetle 

najnowszych przepisów prawa z zakresu 

sytemu oświaty. 

rok szkolny 2017/2018 

1. Szkoła Podstawowa 

w Lipowym Polu 

Skarbowym 

(gmina Skarżysko 

Kościelne, powiat 

skarżyski) 

Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i kształcenia uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w szkole ogólnodostępnej. 

9 listopada 

2017 r. 

 

45 

rok szkolny 2018/2019 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

w Modliborzycach 

(gmina Baćkowice, 

powiat opatowski) 

Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów w 

świetle obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego. 

Założenia tzw. Planu Daltońskiego. 

15 listopada 

2018 r. 

 

36 

rok szkolny 2019/2020 

1. Szkoła Podstawowa 

w Śniadce (gmina 

Bodzentyn, powiat 

kielecki) 

 

Wspomaganie ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

w szkołach ogólnodostępnych. 

13 listopada 

2019 r. 

 

53 

 
Każde spotkanie poświęcone było innej tematyce w zależności od potrzeb dyrektorów Małych 

Szkół i zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem.  

W spotkaniach uczestniczyli również włodarze gmin, na terenie których funkcjonują Małe 

Szkoły. W swoich wystąpieniach omawiali dobre praktyki współpracy samorządu 

terytorialnego z dyrektorami szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Podkreślali, że gminy 

są otwarte na społeczne inicjatywy, na współpracę ze stowarzyszeniami i na udzielanie 

wsparcia finansowego.  

 

 
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym 
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Przedstawiciele stowarzyszeń, którzy również chętnie przyjmowali zaproszenie na spotkanie 

podkreślali, że dzięki pozyskiwanym środkom finansowym w szkole realizowane są 

różnorodne projekty i programy, które mają znaczący wpływ na podnoszenie jakości pracy 

szkoły oraz wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów.  

Stałym elementem spotkań było prezentowanie działalności i sukcesów szkoły funkcjonującej 

od momentu zmiany organu prowadzącego szkołę dokonywanej przez dyrektora placówki, 

w której odbywała się konferencja.  

Podczas spotkań niejednokrotnie wywiązywała się dyskusja.  Dyrektorzy przedstawiali 

swoje problemy w zakresie zarządzania szkołami i podkreślali, jak ważna jest współpraca 

wszystkich podmiotów związanych z systemem oświaty.  
 

 
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Śniadce 

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach została utworzona zakładka 

„Małe Szkoły”, gdzie zamieszczone są między innymi sprawozdania z konferencji 

dla dyrektorów. Dyrektorzy Małych Szkół mogą przekazywać na stronę internetową 

Kuratorium Oświaty w Kielcach sprawdzone działania w obszarze zarządzania w ramach 

dobrego przykładu zarządzania Małą Szkołą. Celem tej publikacji jest podnoszenie jakości 

pracy placówek oraz możliwość wymiany doświadczeń między dyrektorami.   

Kolejną inicjatywą, którą Kuratorium Oświaty w Kielcach planuje podjąć w ramach 

wspomagania dyrektorów Małych Szkół, jest powołanie od roku szkolnego 2021/2022 Klubu 

Dyrektorów Małych Szkół. 

 
Źródło: 

www.kuratorium.kielce.pl 

opracowała: 

Barbara Krzemińska - starszy wizytator

 


