
Reforma systemu oświaty we 

wrocławskich szkołach  



 Przekształcenia 6-letniej SP w 8-letnią szkołę podstawową -   54 

 

 Nowa 8-letnia szkoła podstawowa (inwestycja) -      1 

     

 Włączenie SP 119 (terapeutycznej) do SP 99 - IX 2017 r. 

 

 Włączenie gimnazjum w strukturę 8-letniej szkoły podstawowej -  14 

 

 Przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową -    12 

od IX 2017r. - 8  od IX 2018r. - 4   

 

 Likwidacja gimnazjów z dniem 31.09.2019 – przekazanie  

pomieszczeń na potrzeby szkół -          14 

 

 Aktualna liczba gimnazjów ( bez specjalnych ) -       40  

Zmiany w szkołach od roku szkolnego 2017/2018 



Organizacja szkół podstawowych  
w kolejnych latach szkolnych 

Rok szkolny 

2016/2017 
prognozy 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba dzieci 

ogółem 
30 253 36 984 43 337 45 114 

Liczba 

oddziałów 
1 370 1 642 1 921 2 012 

Liczba szkół 

podstawowych 
70 78 81 82 



Możliwe kierunki zmian - gimnazja 

 

Likwidacja 
 

Włączenie w strukturę  
z dniem 01.09.2017r.  
lub 01.09.2018r.  

lub 01.09.2019r.  

Przekształcenie 
z dniem 01.09.2017r.  
lub 01.09.2018r.  
lub 01.09.2019r. 

poprzez wygaszenie z dniem 31.08.2019r. 

szkoły podstawowej 

LO, technikum, szkoły branżowej I stopnia 

w szkołę podstawową 

w LO, technikum, szkołę branżową 
I stopnia 

z dniem 31.08.2017r.  
lub 31.08.2018r. lub 31.08.2019r.  



Koszty zmian systemu oświaty  

 

Koszty przekształceń budynku gimnazjum na potrzeby 8-letniej szkoły 

podstawowej obejmują: 

 

• utworzenie węzłów żywienia – opracowanie dokumentacji projektowej, 

remont, wyposażenie, 

• utworzenie placu zabaw, 

• wyposażenie oddziałów klas I-III (stoliki i krzesełka uczniowskie z 

regulowaną wysokością, zestaw mebli, dywan, pomoce dydaktyczne itp.), 

• wyposażenie świetlicy i biblioteki 

 

 



Koszty zmian systemu oświaty  

 

     Koszty przekształceń budynku szkoły 

podstawowej na potrzeby szkoły 8-letniej 

obejmują: 

 

• konieczność utworzenia pracowni 

przedmiotowych (chemiczna, fizyczna, 

biologiczna, geograficzna itp.)  

• wyposażenie oddziałów klas VII-VIII (stoliki i 

krzesełka uczniowskie z regulowaną 

wysokością, zestaw mebli, pomoce 

dydaktyczne itp.), 

• wyposażenie biblioteki 

 

 



Koszty zmian systemu oświaty  

 

Dostosowanie budynków: 

 

Utworzenie i wyposażenie bloków żywienia:   28 mln zł 

Place zabaw:         1,5 mln zł 

Utworzenie pracowni:       26,5 mln zł 

Wyposażenie klas, świetlic i bibliotek:   2,6 mln zł  

 
 

Łączny koszt: 58,6 mln zł 



Koszty społeczne i finansowe reformy oświaty 

Dziękuję za uwagę 


