
5. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE 

Zmiany, jak ie można obserwować w zakresie szkolnictwa podstawowego i 
gimnazjalnego w Łodzi w latach transformacji społeczno-gospodarczej, 
wynikają zarówno z przeobrażeń systemowych, j a k i z przemian demograficz
nych łódzkiego społeczeństwa. 

Począwszy od roku szkolnego 1999/2000 wprowadzana była w Polsce 
reforma systemu edukacji (w powiązaniu z reformą administracyjną czyli z 
nowym podziałem na województwa, powiaty i gminy). Reforma miała charakter 
kompleksowy i objęła: regulacje strukturalne (zmiany w organizacji zarządzania, 
nadzorowania oraz w strukturze systemu edukacji), regulacje dotyczące 
warunków i zasad kształcenia oraz wychowania (reforma programowa, nowy 
system oceny efektów kształcenia), regulacje warunków pracy i statusu 
zawodowego nauczycieli (Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 25 
lipca 1998 r.). W wyniku reform powołano nowy rodzaj szkól - gimnazja. 
W pierwszym roku reorganizacji w szkołach podstawowych istniały klasy 1-6 
oraz klasa ósma, natomiast uczniowie, którzy w tym roku chodzil iby do klasy 
siódmej, zostali przeniesieni do pierwszej klasy gimnazjalnej. W kolejnym roku 
szkolnym funkcjonowały j u ż tylko sześcioklasowe szkoły podstawowe oraz 
dwie klasy w gimnazjach. Gimnazja dopiero od roku 2001/2002 uzupełnione 
zostały o poziom trzeci (Kameduła 2002). W Łodzi, n o w o powoływane 
gimnazja powstawały z wykorzystaniem bazy lokalowej i kadry nauczycielskiej 
szkół podstawowych, które przewidziano do likwidacji. 

Reforma oświaty w aspekcie programowym dotyczyła zróżnicowania 
poziomów edukacji. Założono, że w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap 
edukacyjny) przeważać będzie kształcenie zintegrowane. Widza i umiejętności 
mają być nauczane razem, bez oddzielania przedmiotów i metod nauczania. 
Dzieci mają poznawać świat całościowo. W klasach I V - V I (II etap edukacyjny) 
nauka ma się odbywać w ramach różnych przedmiotów, ale i poprzez bloki 
przedmiotowe (przyroda, historia i społeczeństwo - kształcenie blokowe) i 
ścieżki edukacyjne. W gimnazjum (III etap edukacyjny) uczeń ma poznać 
podstawy najważniejszych dziedzin akademickich, rozbudowaniu ulegają także 
dotychczasowe ścieżki edukacyjne (Cackowska 2002). 
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Efektem przemian w edukacji jest m. in. także decentralizacja zarządzania 
oświatą - szkoły zaczęły być prowadzone przez jednostki samorządowe. 
W zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego organem 
odpowiedzia lnym za zakładanie i prowadzenie szkół stała się gmina - tylko 
szkoły specjalne tych szczebli podporządkowane zostały władzom powiatowym. 

5.1. Liczba i struktura przestrzenna szkół 

Na początku okresu transformacji, do roku 1998, liczba szkół podstawowych 
prawie nie zmieniała się - utrzymywała się na poziomie 172-174*. Poczynając 
jednak od pierwszego roku reformy oświatowej ich liczba zaczęła raptownie 
spadać. W 1999 r. było j u ż tylko 168 podstawówek, rok później - 140, a w 
2003 r. liczba ich ustabil izowała się na poziomie 132. Początkowo zmiany 
liczby szkół były pozorne. Tak naprawdę zl ikwidowano tylko nieliczne 
placówki, pozostałe prze jmowane były przez gimnazja. Najpierw powstało ich 
90, rok później było ich 96, a w 2003 r. 99. 

W roku szkolnym 2004/2005 funkcjonowało w Łodzi 87 szkół 
podstawowych i 47 gimnazjów (rys. 5.1)**. Sieć tę można uznać za prawidłową, 
ale w nadchodzących latach, wobec malejącej liczby kolejnych roczników 
dzieci, mogą być potrzebne likwidacje. W o b e c możliwości wyboru szkoły 
(niekoniecznie rejonowej) sieć w dużym stopniu będzie kształtowała się sama, w 
wyniku naturalnego wybierania przez uczniów i ich rodziców placówek 
mogących pochwal ić się lepszymi wynikami kształcenia. 

W niektórych łódzkich szkołach publicznych funkcjonują klasy integracyjne 
(w siedmiu podstawówkach i czterech gimnazjach: SP 33 - ul. L e r m o n t o w a 7, 
SP 67 - ul. Wyszyńskiego 86, SP l l l - ul. Jaracza 44/46, SP 149 - ul. 
Tatrzańska 69a, SP 162 - ul. Powszechna 15, SP 166 - ul. Szamotulska 1/7, SP 
182 - ul. Ł a n o w a 16, G 13 - ul. Wici 16, G 30 - ul. Nowogrodzka 6/14, G 43 -
ul. Deotymy 1, G 47 - Wyszyńskiego 86). Do klasy integracyjnej przyjmowani 
są uczniowie z różnorodnymi zaburzeniami: niepełnosprawni ruchowo, 
niedosłyszący, niedowidzący itp. Celem klasy integracyjnej jes t rozpoznanie 
potrzeb różnych dzieci i ich integracja z dziećmi pełnosprawnymi, a także 
kształcenie umiejętności współżycia w grupie dzieci o różnych potrzebach. 
Dzieci „sprawne inacze j " mają szansę na codzienny kontakt z rówieśnikami oraz 
współdziałanie w społeczności szkolnej i klasowej. Klasa integracyjna realizuje 
taki sam program jak pozostałe. Uczęszcza do niej 15 uczniów, w tym 3-5 

* Jest to liczba szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, łącznie ze szkołami artystycznymi i 
specjalnymi. 

** Ze względu na specyfikę szkół specjalnych i niepublicznych, w poniższej szczegółowej analizie nie 
zostaną one uwzględnione (ich krótkie omówienie znajdzie się w końcowej części artykułu). 
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dzieci, które mają orzeczenia kwalifikacyjne do kształcenia w klasie 
integracyjnej. Podczas zajęć z uczniami obecnych jest dwoje specjalistycznie 
przygotowanych nauczycieli - nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspierający. 

Rys. 5.1. Lokalizacja szkół w Łodzi w latach szkolnych 1988/1989 i 2004/2005 

Ź r ó d ł o : oprać, własne 

Ponadto 6 podstawówek i 16 gimnazjów prowadzi klasy sportowe, w których 
równolegle z programem nauczania realizowany jest program szkolenia 
sportowego. W szkołach podstawowych można uprawiać pływanie (SP 55, SP 
173, pływalnie są także w szkołach o numerach: 19, 137, 149, 184 i 190), lekką 
atletykę (SP 55, SP 79), gimnastykę artystyczną (SP 7, SP 41), szermierkę (SP 
46) lub łyżwiarstwo figurowe (SP 46). W gimnazjach prowadzone są treningi: 
koszykówki (szkoły o numerach: 9, 11, 16, 34, 42, 46), siatkówki (11, 16, 17, 
19, 34, 46), lekkoatletyczne (3, 12, 22, 43), piłki ręcznej (14, 35, 45), pływackie 
(12, 34), tenisa s tołowego (34), dżudo (34) i zapasów (2). 

Jak pokazano na rys. 5.2 struktura przestrzenna szkół z roku szkolnego 
2004/2005 w zasadzie nie odbiega od rozmieszczenia ludności w Łodzi (na 
mapie ukazano gęstość zaludnienia według jednostek osiedlowych w 2003 r.). 
Szkoły, w szczególności gimnazja, zlokalizowane są głównie na obszarze 
jednostek charakteryzujących się dużą gęstością zaludnienia. Zauważalny jest 
j ednocześnie brak szkół na obszarach wschodnich i południowo-zachodnich 
miasta. Dzieci zamieszkujące te tereny muszą zapewne pokonywać spore 
odległości w drodze do szkół, w szczególności dotyczy to zaś gimnazjalistów... 
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