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Sza no w ni Pa ń stwo,

przed Pa ń stwem pie r wszy te go ro cz -
ny nu mer “Pro ble mów Oświa ty i
Wy cho wa nia”. Li czy my na to, że
zna j dzie cie w nim Pa ń stwo ma te -
riały, su ge stie, któ re mogą się oka -
zać po mo c ne w pra cy. 
Za chę ca my do le ktu ry te kstu Bo że ny
Ro szak, tra ktującego o kwe stii mo ty -
wa cji w szko le. To pro blem nie zmie -
r nie wa ż ny, do tyczący wszy stkich
pod mio tów pro ce su na ucza nia, ale
wywołujący prze cież ko no ta cje
związane nie ty l ko ze szkołą.
Nie zwy kle in spi rująca jest wy po -
wiedź “Zacząć od sie bie” Ka ta rzy ny 
Michal skiej- Jurde cz ki, skłaniająca 
do au to re fle ksji, któ ra w kon te k ście
ró ż nych sy tu a cji wy cho wa w czych
jest nie zmie r nie po trze b na, wręcz -
ko nie cz na. Su ge sty w ny, fe lie to no wy
styl au to rki ma w so bie wielką siłę
im pre sywną, per swa zyjną. Gdy czy -
ta się “Zacząć od sie bie”, od czu wa
się po trze bę naty chmia sto we go zre -
wi do wa nia swo je go sto sun ku do
ucz niów, szkoły, do sa me go sie bie.
Nie zwy kle wa ż ne, mądre i ży cio we to 
spo strze że nia; re fle ksje, obok któ -
rych nie mo ż na przejść obo ję t nie.
Ka ta rzy na Micha lska- Jur de czka pi -
sze jak au ten ty cz ny pe da gog; “za -
czy na od sie bie”, ale prze cież - “nie
ty l ko dla sie bie”. 
Vio let ta Ro si ń ska przed sta wia hi sto -
rię bi b lio tek szko l nych, do ko nując
prze j rzy stej syn te zy te ma tu. 
Po lo ni stów pro si my o zwró ce nie
uwa gi na pro po zy cje me to dy cz ne Jo -
an ny Ge ro wskiej. Au to rka pre zen tu -
je wy pra co waną przez sie bie me to dę 
pra cy z utwo rem “Szki ce wę glem”
Hen ry ka Sien kie wi cza. To bar dzo
cie ka we “po mysły na Sien kie wi -
cza”. “Szki ce wę glem” nie fi gu rują
obe c nie w spi sie le ktur, co wca le nie
oz na cza, że nie mo ż na ich oma wiać.
Jo an na Ge ro wska pro po nu je inne
spo j rze nie na ten utwór. Dla cze go
inne? Zwy kle bo wiem do strze ga się
w nim prze de wszy stkim egze mpli fi -
ka cję głów nych założeń po zy ty wiz -
mu. Bar dzo in te re sujące jest
post rze ga nie dra ma tu Rze po wej
przez pry z mat swo i stej dro gi krzy żo -
wej tej bo ha ter ki. Au to rka przy zna je, 
że bo dziec do ta kie go roz wiąza nia

“przy szedł z zewnątrz”, ale - trze ba
za uwa żyć, że to ona właś nie roz wi ja
własną, roz bu do waną kon ce pcję
ana li ty cz no - in ter pre ta cyjną.  
Le szek Za le ś ny re la cjo nu je II Kon -
gres Zarządza nia Oświatą, któ ry
odbył się w mi nio nym roku ka len da -
rzo wym.
Ob ra dy ucze st ni ków kon gre su do -
pro wa dziły do wy pra co wa nia wspó -
l ne go sta no wi ska w za kre sie
pod sta wo wych pro ble mów
zarządza nia oświatą. Roz wiąza nia
w nim za pro pono wa ne po win ny
zain te re so wać ka ż de go, komu nie -
obo ję t ne są pro ble my oświa ty.
Le szek Za le ś ny jest ta k że au to rem
opra co wa nia do tyczącego zmian w
pra wie (nie ty l ko oświa to wym) - do
sty cz nia 2008 r.
Wska zu je w nim zmia ny w Ka r cie
na uczy cie la, w Usta wie o sy ste mie
oświa ty oraz w od po wied nich prze -
pi sach wy ko na w czych wy da nych na
ich ba zie. 
Iwo na Gu ba ń ska przed sta wia wy ni -
ki kon ku r su li te ra c ko - pla sty cz ne go
“Le sz no - na sza mała oj czy z na” zor -
gani zowa ne go przez OKUN je sie nią
ubiegłego roku. Oczy wi ście nie jest
to wy da rze nie z ka te go rii „aktu a l no -
ści”, ale ta kim za pe w ne po zo sta nie
w se r cach i umysłach ucze st ni ków
zma gań kon ku r so wych. 
W “Wi try nie li te ra c kiej” opub liko -
wa li śmy na gro dzo ne te ksty po ety c -
kie. Pro si my o ży cz li wy od biór
ucz nio wskich prób li te ra c kich. Naj -
waż nie j szym, wy mie r nym, efe ktem
kon ku r su było prze cież zaan ga żo wa -
nie ucz niów. W ró ż ny spo sób
usiłowa li oni “umie ścić” swoją
małą oj czy z nę w fo r mie li te ra c kiej
czy pla sty cz nej, ale są to ich wi zje i
ich pró by utrwa le nia tego, co ko -
jarzą z Le sz nem. 
Za chę cam do le ktu ry pie r wsze go w
2008 r. nu me ru “Pro ble mów Oświa -
ty i Wy cho wa nia” - być może od naj -
dzie cie w nim Pa ń stwo rów nież
mo ty wa cję dla swo ich działań. 

Iwona Gubańska
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Bo że na Ro �zak 
na uczy ciel kon su l tant 
Ośro dek Kształce nia Usta wi cz ne go Nauczycieli 
 w Le sz nie

wykłado w ca 
PWSZ 
im. J.A. Ko me ń skie go 
w  Le sz nie

     Ucze nie �ię to prze de w�zy �tkim
                                  przy go da na całe ży cie

Za akcep towa li śmy już  fakt, że   ucze nie się to
przed się w zię cie na całe ży cie.

Zo bo wiązuje to na uczy cie li do ta kie go  orga ni -
zo wa nia pro ce su edu kacy j ne go, w któ rym wszy s cy jego 
ucze st ni cy od niosą su kces, w kon se k wen cji cze go będą
zmo bili zo wa ni do  po dej mo wa nia całoży cio we go ucze -
nia się.

Wy ni ki ba dań wska zują, że 85 % dzie ci roz po -
czy nających na ukę szkolną po zy ty w nie oce nia własne
zdo l no ści, lecz  już w niedługim cza sie – bar dzo szy b ko
tracą wia rę w sie bie.

Sta rają się uczyć , jed nak  już z po czu ciem, że
to prze ra sta ich mo ż li wo ści. W jaki spo sób i kto do pro -
wa dza ich do utra ty wia ry w sie bie – czyn ni ka, któ ry
jest pod stawą mobi li zo wa nia do wysiłku, wa ż nie j sze
jed nak py ta nie brzmi: Co ro bić by wzma c niać  ucz nio -
wskie po czu cie wa r to ści,  a nie osłabiać je ?

Na uczy cie le  są odpo wie dzia l ni za or ga ni za cję 
pro ce su dyda kty cz ne go w taki spo sób, by ka ż dy uczeń
od niósł oso bi sty su kces.
Do ty ch czas czę sto  je sz cze ucz nio wie w pro ce sie na uki
wy ka zują apa tię, opór i strach przed prze graną, przed
oce nia niem.

 W związku z tym szu kają mo ty wa cji, któ ra
wypływa z de stru kcy j nych po wo dów, ta kich jak chęć
oka za nia się le p szym od in nych, lub przy ję cie po sta wy,
któ ra po zwo li uniknąć kon se k wen cji  upo ko rze nia i nie -
po wo dze nia. W re zu l ta cie tego typu działania pro wadzą 
do po ra żek, któ rych właś nie uczeń  się oba wiał. Mo ty -
wa cja spro wa dza się więc do tego, by uni kać cze goś
złego za miast osiągnąć coś do bre go. 
 W rze czy wi sto ści ucz nio wie ci  są  nad mie r nie zmo ty -
wo wa ni, lecz w niewłaści wy spo sób; sku piają się na
ochro nie włas nej wa r to ści i włas nej to ż sa mo ści, a nie na 
re a li za cji  ce lów. 

Na uczy cie le dość czę sto wy ró ż niają  w szko le 
i chwalą naj le p szych. W ten spo sób osiąga się to, że
wszy s cy inni czują się kie p sko, dla te go nie wol no za po -
mi nać, że po chwały są wa ż ne dla ka ż de go ucz nia.
Oczy wi ście nie na le ży chwa lić nad mie r nie, ty l ko w od -
po wied nim  cza sie,  w spo sób kon kre t ny i dla ucz nia
zro zu miały; to  da mu szan sę na wzmo c nie nie mo ty wa -
cji kon stru kty w nej.
Bar dzo wa ż ne jest to, by na uczy ciel re a go wał na py ta -
nia ucz niów z en tu zja z mem, bo ten en tu zjazm  prze no si
się na py tającego  i zwię ksza mo ty wa cję.

Dla ucze nia wa ż ne jest to, że uczy my się za -
wsze, kie dy do świa d cza my cze goś po zy tyw ne go. Ten
me cha nizm od gry wa klu czową rolę w ucze niu się naj -
róż nie j szych rze czy,   przy czym musi być ja s ne, że dla
człowie ka po zy ty w ne do świa d cze nia wiążą się z po zy -
tyw ny mi kon ta kta mi społecz ny mi.

Uczy my się za wsze w sy tu a cjach społecz nych.  
Na płasz czy ź nie społecz nej je ste śmy zaan ga żo wa ni na 
bar dzo   wie le ró ż nych spo so bów . Wg E. Kena je ste śmy 
wraz z ucz nia mi zaan ga żo wa ni w bar dzo ró ż ne gry.
Reguły gry opa no wu je się naj le piej, kie dy się  w nie gra.
Dokład nie tak samo ,jak mo że my się na uczyć mó wić je -
dy nie w społecz no ści. Dzię ki mó wie niu i ro zu mie niu
mo że my się na uczyć za cho wań społecz nych ty l ko w
społecz no ści, w któ rej i z którą trze ba i mo ż na działać.
Właś nie to działanie, zaan ga żo wa nie wzbu dza na tu -
ralną mo ty wa cję. 
Działanie to coś, cze go w szko le ciągle brak, w nad mia -
rze jest ty l ko bie r ność po stro nie ucz nia, a to de mo ty wu -
je.
Bez wied nie pro wa dzi się w szko le całe wie l kie ka m pa -
nie de mo ty wujące. 

Jed nym z naj pro stszych spo so bów mo ty wo -
wa nia ucz niów do pra cy jest an ga żo wa nie ich w po zy ty -
w ne sy tu a cje społecz ne. Naj pro stsza me to da - 
roz mo wa w pa rach  - po zwa la na to, by ucz nio wie
wytłuma czy li so bie za gad nie nia, któ rych  na uczy ciel
nie wy ja ś nił do ko ń ca, by po roz ma wia li na te mat
związany z  lekcją,; stwa rza my im wów czas szan sę, by
do świa d czy li za ufa nia ze stro ny na uczy cie la  — wów -
czas  an ga żują się bar dziej.

 In nym  spo so bem na wspie ra nie po czu cia
włas nej wa r to ści,  a za ra zem zwię ksza nie mo ty wa cji
jest przed sta wie nie za da nia jako wy zwa nia lub oka zji
do spra w dze nia się .
Te r min „wy zwa nie” w sen sie, w ja kim go chce my za -
sto so wać,  nie oz na cza obo wiązku lub cię ża ru, ale emo -
cjo nującą, wy ma gającą od wa gi i wysiłku oka zję do
prze zwy cię ża nia prze szkód i osiąga nia  su kce su. Rzu -
ce nie wy zwa nia ucz niom - an ga żu je ich bar dziej,
wzma ga mo ty wa cję.

MOTYWACJA W SZKOLE

 Wychowanie



Problemy Oświaty i Wychowania Nr 1/2008

4

Wy zwa nie nie może być ani za wy so kie, ani za ni skie.
Od po wied ni po ziom wy zwa nia po wi nien oce nić sam
uczeń. Wy zwa nie po win no mo bi li zo wać do wysiłku i
wy zwa lać nową ene r gię, a nie obezwład niać.

Ka ż dy uczeń, któ ry podjął wy zwa nie, po wi -
nien zo stać na gro dzo ny; nie ty l ko ten, któ ry od niósł su -
kces, ale ka ż dy, ka ż dy, kto podjął się re a li za cji za da nia.
Pu b li cz ne do ce nia nie ty l ko tych, któ rzy od nie śli su kces, 
po wo du je, że po zo stałe oso by czują się upo ko rzo ne. 
Inne spo so by mo ty wo wa nia to wyko rzy sty wa nie
społecz ne go do wo du słusz no ści. To bar dzo na tu ra l ny
spo sób po stę po wa nia  z ucz niem na za sa dzie: ko le dzy,
ró wie ś ni cy  po dej mują się tego za da nia, to i ja mogę
spró bo wać. Co dzien nie ob se r wu je się sy tu a cje, w któ -
rych ucz nio wie uczą się wza je m nie w spo sób nie uświa -
do mio ny  je den od dru gie go, zupełnie na tu ra l nie,  przy
oka zji.  Nie blo ku j my tej mo ż li wo ści.
 Je sz cze je den ze spo so bów do ce nia nia, a co za tym
idzie mo ty wo wa nia ucz niów to ko mu ni kat: do ce niam
to. Za wsze, kie dy uczeń za ry zy ku je od po wiedź, po -
wiedz mu, że go do ce niasz   w ten spo sób od wa ży się ry -
zy ko wać czę ściej.
Ty l ko kon stru kty w na mo ty wa cja po zba wi ucz niów po -
czu cia lęku, nudy, bez sen su, cho ro by , ry wa li za cji i po -
zwo li im uwie rzyć w sie bie.
Za au to rem książki „Jak uczy się mózg”  cy tu ję:
        „Wie lu ko le gów od czu wa au ten ty cz ny lęk
przed le kcja mi . Lęk przed bez cze l no ścią i upo ko rze nia -
mi, na któ re na ra że ni są co dzien nie przez sześć go dzin.
Jed ni od tego cho rują, inni stają się źli, je sz cze inni
robią się cy ni cz ni, ty l ko nie wie lu prze ży wa.”
 Do dam je sz cze, że nie wie lu ucz niów jest w sta nie  za -
cho wać od ro bi nę włas nej to ż sa mo ści,  którą uni ce stwia
po byt w szko le, a to po zo sta je już nie do wy ba cze nia 
pe da go gom.

Pod su mo wując – mo ty wa cję ucz niowską wzma c nia się
i usta wia kon stru kty w nie wte dy, gdy:
� na uczy ciel au ten ty cz nie po zwa la swo im  ucz niom

uwie rzyć w sie bie,
� re la cje  na uczy ciel - uczeń są pełne ży cz li wo ści i zro -

zu mie nia,
� sto su je się naj pro stsze me to dy ucze nia się w kon ta -

ktach społecz nych,
� do ce nia się i na gra dza wysiłek ka ż de go ucz nia, 
� two rzy kli mat bez pie cze ń stwa  -  nie wię cej niż 20

osób  w kla sie, 
� na ucza nie pro wa dzi się w sty lu demo kra ty cz nym,
� po ma ga dzie ciom, a nie wy su wa w sto sun ku do nich

pre ten sje.

Mię dzy naro do wa Ko mi sja do Spraw Edu ka cji  dla XXI
w. pod prze wod ni c twem J. De lo r sa  - w ra po r cie dla
UNESCO  (pod tytułem  - „Edu ka cja jest w niej ukry ty
skarb”)  - do ma ga  się, aby w szko l nym  kształce niu
młod zie ży zwra ca no uwa gę  prze de wszy stkim  na to,
by po byt w szko le był dla  młodych lu dzi sen so w ny, by
ko ń czy li szkołę , jed nak  nie ko ń czy li ucze nia się, by  to -
wa rzy szyło ono  im przez całe ży cie.

Opra co wa no na pod sta wie li te ra tu ry:

 Cha p man E.:  Po sta wa ży cio wa,  St. Emka 1996
 Co vin g ton  M. V.:  Mo ty wa cja do na uki, GWP  2004  
Spi t zer  M.: Jak uczy się mózg, PWN  2007
 Szałek M.: Spo so by pod no sze nia mo ty wa cji na le kcjach 
ję zy ka ob ce go, Po znań 1993

Ka ta rzy na Micha l�ka- Jur de czka
Szkoła Pod sta wo wa
w Ko by li nie

Zacząć od sie bie

Na co li czyłam, za pi sując się na kurs za ty -
tułowa ny ,,Sztu ka dys cyp lino wa nia kla sy”? Że wre sz -
cie po da ny zo sta nie wzór po stę po wa nia, któ ry raz
wpro wa dzo ny za pe w ni trwały su kces? Że wy ja wio na
bę dzie ta je mni ca sku te cz ne go ra dze nia so bie z ze -
społem? Tro chę sce p ty cz nie (spo dzie wałam się nad -
mie r ne go teo rety zo wa nia - wszak kurs miał trwać
go dzin dwa dzie ścia czte ry), ale z za cie ka wie niem za -
siadłam w ławce lesz czy ń skie go OD N-u.

Czy ist nie je za tem złoty śro dek, któ ry spra wi,
że w kla sach za pa nu je dys cy p li na? (lub w na szych do -
mach, bo prze cież reguły po trze b ne są prze de wszy -
stkim tam). Nie - je śli ktoś li czy na łatwe i szy b kie
roz wiąza nia (pra ca z dzie ć mi to nie fa bry ka, w któ rej po 
wpro wa dze niu od po wied nich pa ra me trów ma szy ny
wy pro du kują ocze ki wa ny to war). Tak - je że li zgo dzi my 
się na pro ces, pod da my kon tro li prze de wszy stkim
własne za cho wa nie, uz bro i my się w cie r p li wość oraz
przy j mie my dwie naj waż nie j sze reguły: two rzy my za -
sa dy i kon sek wen t nie ich prze strze ga my.

ZASADY I KONSEKWENCJA

Za sa dy naj le piej usta lić wspó l nie z ucz nia mi.
Ja kie za cho wa nia są pożądane? Wa r to za pi sać je w ze -
szy cie (je ste śmy akty w ni; słucha my na uczy cie la i sie -
bie na wza jem; nie mó wi my, gdy mówią inni;

WYPRACUJ SOBIE ŚWIĘTY SPOKÓJ
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zgłasza my się, gdy chce my coś po wie dzieć i cze ka my
na udzie le nie głosu; służy my po mocą; je ste śmy ko le -
żeń s cy itd.). Za sa dy po win ny być ja s ne, prze j rzy ste i dla 
wszy stkich zro zu miałe. Je że li usta la my reguły ży cia
do mo we go, wa r to przy wie sić je w wi do cz nym mie j s cu,
np. na lo dów ce. Stwo rze nie za sad to za le d wie początek. 
Naj waż nie j sza (i naj trud nie j sza, jak po ka zu je pra kty ka)
jest kon se k wen cja. Ucz nio wie po win ni dokład nie wie -
dzieć, jaką odpo wie dzia l ność po noszą za nie prze strze -
ga nie reguł; na uczy ciel (czy ro dzic) musi być tym, któ ry 
ZAWSZE reguł prze strze ga i ZAWSZE re a gu je na
przy pa d ki od stę p stwa od za sad. Taka ja s ność oraz pełna 
prze widy wa l ność na szych za cho wań wpro wa dzi
porządek w głowach dzie ci/młod zie ży i da im po czu cie
bez pie cze ń stwa (pod wa run kiem, że wszy s cy na uczy -
cie le, lub obo je ro dzi ce, będą prze strze gać usta leń).
Jedną z przy czyn za gu bie nia, cha o su w głowach dzie ci,
a w re zu l ta cie czę st szych za cho wań agre sy w nych jest
prze cież nie spó j ność ko mu ni ka tów płynących ze świa ta 
do rosłych. Isto t ne w pro ce sie wy cho wa nia sta je się
ucze nie odpo wie dzial no ści za swo je czy ny. I w ta kiej
per spe kty wie - odpo wie dzial no ści, nie kary - usta la j my
na stę p stwa ró ż nych za cho wań niewłaści wych.
Nabałaga niłeś w kla sie, po ko ju - posprzątaj, roz darłeś
ku r tkę ko le dze - zszyj ją (ty l ko co zro bić z dzie ć mi, któ -
re tego nie po tra fią, dać ku r tkę do na pra wy ro dzi com?),
prze szka dzałeś na uczy cie lo wi w pro wa dze niu le kcji -
przy go tuj wystąpie nie i zre fe ruj przed klasą za gad nie -
nie na na stę p nych za ję ciach. W te o rii za sa da reguł i
kon se k wen cji nie wygląda szcze gó l nie skom pli ko wa -
nie - w pra kty ce wy ma ga nie ustan nej czu j no ści, sku pie -
nia i ogro mu cier p li wo ści.

ZACZYNAM OD SIEBIE

Bar dzo spo do bała mi się na za ję ciach u pani
Be cz kie wicz su ge stia, aby prze nieść akcent z „on: -
uczeń na „ja” na uczy ciel.Pun ktem wyj ścia wsze l kich
działań je stem ja. To co się wy da rza (w kla sie, w domu), 
jest w ogro mnej mie rze po chodną mo je go spo ko ju,
uwa ż no ści, twó r cze go po dej ścia do ży cia, lub od wro t -

nie - mo je go żalu, nie zado wo le nia, za gu bie nia. Po szu -
ki wa nie spo so bu na dobrą at mo s fe rę w kla sie trze ba
roz począć od sie bie. Wie rzę, że sta no wi my (my - lu -
dzie, my - ele ment świa ta i wszech świa ta) sieć na czyń
połączo nych. Ka ż da na sza myśl, ka ż de uczu cie, za cho -
wa nie wpływa na mi kro i ma kro ko s mos, w któ rym się
ob ra ca my. Sko ro wszy stko jest nie roze rwa l nie z sobą
powiązane, po win ni śmy uświa da miać so bie, że je ste -
śmy odpo wie dzia l ni za to, co ro bi my, mó wi my i my śli -
my. Odpo wie dzia l ni prze de wszy stkim za sie bie. I
je że li coś mo że my zro bić w ży ciu - to ty l ko z sobą. By
wię cej ro zu mieć z tego, co się zda rza,  mieć lepszą,
głębszą świa do mość wszy stkie go; nie za trzy my wać się
na po zio mie emo cji, ty l ko pró bo wać do ciec przy czyn
ich po wsta nia. Co kry je się za agre sy w nym za cho wa -
niem ucz nia? Dla cze go dana sy tu a cja tak wy pro wa dziła 
mnie z rów no wa gi? Dla cze go dzie ci nie są dzi siaj sku -
pio ne? (bo to nie grze cz ne, nie do bre dzie ci - prze cież to
bzdu ra). Już da w no za uwa żyłam, jak bar dzo moja kon -
dy cja psy chi cz na przekłada się na to, co się dzie je w
kla sie. Dla te go dba j my o sie bie, ćwi cz my się w uwa ż -
no ści, by ciu ,,tu” i ,,te raz” - czy li kon cen tro wa niu się na
bieżącej chwi li, pie lęg nu j my ra dość, od kry wa j my i roz -
wi ja j my swo je pa sje. Bądźmy też dla sie bie bar dziej
wy ro zu mia li. Pre sja dy da kty cz na, któ rej my - na uczy -
cie le pod le ga my, spra wia, że cza sa mi tra ci my zdro wy
rozsądek. Bo nie zrea lizo wa ny pro gram, bo nowa pod -
sta wa pro gra mo wa, zwię kszająca - do pię t na stu - li cz bę
le ktur obo wiązko wych w szko le pod sta wo wej; bo test
na za ko ń cze nie kla sy szó stej, gi mna zjum - a po tem pod -
su mo wa nia, ran kin gi, oce ny. Jak łatwo posługi wać się
ję zy kiem ,,sza ka la” - auto ry ta r nym, agre sy w nym, wy -
klu czającym dia log.

Pró ba osiągnię cia ,,świę te go spo ko ju” w na -
szych hałaśli wych cza sach jest nie zwy kle trud na. Nad -
miar bo dź ców nas wy ko ń cza. Stąd na ra stające
nie zado wo le nie, fru stra cje, po czu cie bra ku sen su, agre -
sja. Pobądźmy cza sem w ci szy, żeby usłyszeć, co nam
w du szy gra. Może przy pomną nam się da w ne ma rze -
nia? 

Vio let ta Ro �i ń �ka
na uczy ciel bi b lio te karz
Szkoła Pod sta wo wa nr 2
w Le sz nie

Hi sto ria bi b lio tek szko l nych się ga okre su śred -
nio wie cza. Rolę bi b lio tek szko l nych w Pol sce śred nio -
wie cz nej spełniały bi b lio te ki ko ście l ne i kla szto r ne.
Służyły one ce lom mi sy j nym i oświa to wo - wy cho wa w -
czym.

Z księ go z bio rów kla szto r nych ko rzy sta li pra wie
wyłącz nie za kon ni cy. Cze r pa li z nich wie dzę, prze ka -
zując ją swo im ucz niom.

Wiek XVI jest okre sem in ten syfi ka cji szko l ni -
c twa śred nie go, zwłasz cza pro te stan ckie go. Bi b lio te ki
szko l ne tra kto wa no jako na rzę dzie kształce nia i wy cho -
wa nia. Jan Amos Ko me ń ski pod kre ślał wielką rolę
książek w zdo by wa niu wie dzy: „Dzię ki książkom wie lu
sta je się uczo ny mi poza szkołą, bez książki zaś nikt nie
wy kształci się na wet w szko le”.
Księ go z bio ry róż no wie r czych gi mna zjów w Gda ń sku,
Elblągu, To ru niu, po do b nie jak w ów cze s nych szkołach
kla szto r nych, były prze de wszy stkim wa r szta tem pra cy

Z hi sto rii bi b lio tek szko l nych w Pol sce do
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pro fe so rów. Nie wia do mo w ja kim sto p niu wyko rzy sty -
wa li je ucz nio wie. Wyjątek sta no wiło gi mna zjum w Pi -
ń czo wie, któ re go ucz nio wie ko rzy sta li z bi b lio te ki
na uczy cie l skiej, od dając się głów nie le ktu rze Pi s ma
Świę te go i au to rów sta ro ży t nych.

W Pol sce XVIII w. pie r wsze pró by pod nie sie -
nia oświa ty po jej upa d ku na sku tek wo jen i ogó l ne go
roz prę że nia w II połowie XVII w. podjął ks. Sta nisław
Ko na r ski, któ ry w usta wach szko l nych za le cał na uczy -
cie lom zre for mo wa nych przez nie go szkół pi ja r skich
roz wi ja nie u młod zie ży zamiłowa nia do le ktu ry. 
Założe nie przez nie go Col le gium No bi lium miało wzo -
ro wo wy po sa żoną bi b lio te kę, któ rej czy te l nia była
otwa r ta dla ucz niów w wy zna czo ne dni i go dzi ny. Ucz -
niów za chę ca no do zgłasza nia się u na uczy cie li i rela -
cjo no wa nia le ktur. Ko na r ski, nawiązując do kon ce pcji
peda go gi cz nej Jana Amo sa Ko me ń skie go, wy zna czył
książce za sad ni cze mie j s ce w pro ce sie dy da kty cz nym.
Jako do świa d czo ny pe da gog do ce niał zna cze nie do -
brych pod rę cz ni ków, info r ma to rów i ko m pen diów. Z
całą sta no w czo ścią i su ro wo ścią prze ciw sta wiał się sto -
so wa niu książek prze sta rzałych i szko d li wych. Utwo -
rzył bar dzo ob sze r ny ka non le ktu ry szko l nej.
Na uczy cie le i wy zna cze ni spo śród nich bib lio te ka rze
mie li tro sz czyć się o od po wied nią or ga ni za cję bi b lio te -
ki i kon se r wa cję zbio rów.
W ślad za Col le gium No bi lium po stę po wała re fo r ma in -
nych ko le giów pi ja r skich, po tem je zu i c kich. Najno wo -
cze ś niejszą książnicą szkolną w Pol sce stała się
bi b lio te ka Szkoły Ry ce r skiej, licząca ponad 10 tys. wo -
lu mi nów, o pro fi lu nie ty l ko mi li ta r nym, lecz ta k że ogó -
l no kształcącym i oby wa te l skim.

Ko mi sja Edu ka cji Na ro do wej (1773 – 1794 )

Bre ve pa pie skie z li pca 1773 r., znoszące za -
kon je zu i tów, umo ż li wiło prze ka za nie spraw szko l nych
utwo rzo nej 14 paź dzie r ni ka tego roku Ko mi sji Edu ka cji 
Na ro do wej. Działal ność KEN w za kre sie bib lio teka r -
stwa opa r ta była na kon ce pcji Sta nisława Ko na r skie go,
ale miała niepo równy wa l nie sze r szy za sięg. Ko mi sji
pod le gały wszy stkie ro dza je bi b lio tek z wyjątkiem ko -
ście l nych i pry wa t nych. Wszy stkie one miały służyć nie 
ty l ko bez po śred nio dy da kty ce szko l nej, ale rów nież
ogó l ne mu oświe ce niu. Zbio ry, któ ry mi zarządzała KEN 
na początku swej działal no ści, li czyły 500 tys. to mów, z 
cze go 350 tys. przy pa dało na pu b liczną Bi b lio te kę
Załuskich, a 150 tys. na bi b lio te ki szko l ne.
KEN usta no wiła sieć bi b lio teczną ana lo giczną do sy ste -
mu szko l ni c twa. Za da niem bi b lio tek miało stać się
współdziałanie w re a li za cji no wych za dań dy da kty cz -
nych i wy cho wa w czych. Duży na cisk położo no na spra -
wy orga niza cy j ne.
Zarządze nia KEN po dej mo wały pró bę zor gani zo wa nia
w Pol sce sie ci bib lio te cz nej, składającej się z bi b lio tek
szko l nych i pu b li cz nych pod wspó l nym zarządem, zo -
bo wiązywały też wszy stkie typy szkół do two rze nia bi -
b lio tek i powoływa nia na uczy cie li na sta no wi sko
bib lio te ka rzy. Ko mi sja opra co wała obo wiązko we dla

ka ż de go typu bi b lio tek mi ni ma l ne ze sta wy książek,
przy syłała własne pod rę cz ni ki, or ga ni zo wała wy mia nę
du b le tów, wpro wa dzała ujed no li co ne fo r my re je stra cji
księ go z bio rów, sta rała się za bez pie czać śro d ki fi nan so -
we na po trze by bi b lio tek. Księ go z bio ry jako spa dek po
je zu i tach były sprze cz ne z pro pa go waną przez Ko mi sję
ide o lo gią oświe ce niową. Książki wy co fy wa no ze szkół, 
sprze da wa no na au kcjach a za uzy ska ne pie niądze Ko -
mi sja ku po wała dla bi b lio tek inne książki i cza so pi s ma.
      Najpo waż nie j szym osiągnię ciem KEN na polu bib -
lio teka r stwa było uję cie tej pro ble ma ty ki w ska li całego
kra ju. Pol skie władze oświa to we, tworząc kon kre t ny
pro gram działania bi b lio tek, były w Eu ro pie pio nie ra -
mi. Pie r wsze pol skie roz porządze nie do tyczące bi b lio -
tek szko l nych zo stało opub li ko wa ne w Wa r sza wie w
1774 r., ana lo gi cz ne akty urzę do we w Eu ro pie Za chod -
niej no tu je my we Fran cji w 1792 r., Ho lan dii w 1806r.,
Au strii 1849r.
Wielką rolę w za opa try wa niu bi b lio tek szko l nych w no -
wo cze s ne książki i pod rę cz ni ki ode grało To wa rzy stwo
do Ksiąg Ele men ta r nych (1775 – 1792), rea kty wo wa ne
w 1810 r. i działające do 1831 roku.

Lata nie wo li 1795 – 1914.

W okre sie Księ stwa Wa r sza wskie go odżyły
idee KEN rea li zo wa ne przez cen tralną władzę oświa -
tową Księ stwa – Izbę Edu ka cyjną prze kształconą w
1812 r. w Dy re kcję Edu ka cji Na ro do wej. W Kró le stwie
Pol skim pra cę Dy re kcji pod jęła Ko mi sja Wy znań Re li -
gi j nych i Oświe ce nia Pub li cz ne go. Władze oświa to we
zwró ciły na le żytą uwa gę na or ga ni za cję i roz wój bi b lio -
tek szko l nych. Za dba no o stan zbio rów, któ re aktu ali zo -
wa no i po wię kszo no. Re ktor szkoły czu wał nad
ogó l nym sta nem bi b lio te ki i za le cał bez po śred ni nad zór 
nad bi b lio teką jed ne mu z na uczy cie li. Prze pi sy dla
szkół depar ta men to wych (wo je wó dz kich) prze wi dy -
wały udo stę p nia nie zbio rów oso bom spo za szkoły, a
więc na da wa no bi b lio te ce szko l nej ta k że cha ra kter bi b -
lio te ki pu b li cz nej. Wzrost księ go z bio rów przy pa da na
cza sy Kró le stwa, do cze go przy czy niła się le p sza niż w
Księ stwie Wa r sza wskim sy tu a cja fi nan so wa kra ju.
Wie le uwa gi po świę co no spra wie do bo ru książek do bi -
b lio tek szko l nych. W 1820 r. wy da no spe cja l ne
zarządze nie po dające wzo r co wy ka ta log dla bi b lio tek
szkół wo je wó dz kich.
W 1825 r. Ko mi sja Wy znań Re li gi j nych i Oświe ce nia
Pub li cz ne go wydała pi s mo do re kto rów szkół, aby spi sy 
książek przedkłada ne Ko mi sji Rządo wej do apro ba ty
były sporządza ne gru po wo przez na uczy cie li na ra dach
peda go gi cz nych w celu uw z ględ nie nia ka ż de go przed -
mio tu wykłada ne go w szko le. Kon tro la ta była po dy kto -
wa na nie ty l ko troską o pro ces dy da kty cz ny, ale ta k że
cen zurą po li tyczną Ro sji.
Nie któ re z zakłada nych przez społecze ń stwo zrze szeń i
to wa rzystw jako ośro d ków roz wo ju i za cho wa nia
ciągłości ku l tu ry pol skiej łączyły swo je zbio ry z mie j s -
cową bi b lio teką szkolną, prze ka zując jej za ra zem pu b li -
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cz ne za da nia. Po my śl ny roz wój oświa ty, a z nim i
bi b lio tek zo stał prze rwa ny w 1820 r.

Bi b lio te ki szko l ne w la tach 1773 – 1830
spełniały trzy fun kcje:
1. Wypełniały tra dy cyjną, usługową fun kcję w sto sun -
ku do po trzeb na ucza nia szko l ne go.
2. Służyły jako pla ców ki kul tu ra l ne śro do wisk po za -
szko l nych.
3. Wyko rzy sty wa ne były jako na rzę dzie wa l ki po li ty cz -
nej, śro dek kształto wa nia poglądów społecze ń stwa.
Okres względ ne go li be ra liz mu w dzie dzi nie na uki i
szko l ni c twa sko ń czył się wraz z upa d kiem po wsta nia li -
sto pado we go. Rząd ro sy j ski przystąpił do całko wi tej li -
k wi da cji pol skich szkół na zie miach wschod nich,
za mknię to też wie le gi mna zjów w byłym Kró le stwie
Kon gre so wym.
Prze pro wa dza no sy ste ma tyczną se le kcję księ go z bio -
rów szko l nych, usu wając książki pol skie i wpro wa -
dzając ro sy j skie. Po do b nie w za bo rze pru skim cały czas 
to czyła się wa l ka prze ciw pol sko ści.

Usu wa nie z bi b lio tek książek pol skich, roz po -
czę te wy wie zie niem do Pe ter sbu r ga zbio rów Uni wer sy -
te tu i Li ce um Wa r sza wskie go, objęło rów nież
bi b lio te kę byłej szkoły pi ja r skiej. In we ntarz bi b lio te ki
wska zu je, że w ciągu około 20 lat ilość książek zmnie j -
szyła się pię cio kro t nie. „Czy sz cze nie” księ go z bio ru po -
le gało na usu wa niu  2 ka te go rii książek: tych, któ re jako 
szko d li we pod le gają za ka zo wi cen zu ry (za li cza no tu
wszy stkie pol skie cza so pi s ma) i ka te go ria książek
zupełnie dla bi b lio tek nie po trze b nych (dzieła Kan ta,
Ma chia vel le go, Sta szi ca, ta k że po mo ce do na uki ję zy -
ków ob cych). Kró t ki okres względ nej po my śl no ści
przy padł dla szko l ni c twa w la tach 1861 – 1863, kie dy
car przy z nał Kró le stwu sze reg kon ce sji, któ ry mi ob ję to
też szko l ni c two. W maju 1862 r. za twier dził nową usta -
wę szkolną. Przy go to wa na przez Ale ksan dra Wie lo pol -
skie go i Jó ze fa Ko rze nio wskie go po stu lo wała
stwo rze nie jed no li tej sie ci bi b lio tek i fa cho wej nad nią
opie ki, ale po zo stała w sfe rze te o rii, pra ktyczną re a li za -
cję unie mo ż li wił wy buch po wsta nia sty cz nio we go.

W za kre sie oświa ty naj bar dziej in ten sy w ne za -
bie gi rusy fika cy j ne za sto so wa no wo bec szkół śred nich.
Ob ro nę pol skiej oświa ty pod ję to przez two rze nie ta j -
nych kół sa mo kształce nio wych i ta j nych bi b lio tek ucz -
nio wskich. Roz kwit nie le ga l nych bi b lio tek  nastąpił na
przełomie XIX i XX w. Okre śle nie li cz by, wie l ko ści i
cha ra kte ru ta j nych zbio rów ucz nio wskich jest trud ne.
Na le żały one do or ga ni za cji kry tych przed wład za mi i
przed nie wtaje mni czony mi ucz nia mi. Brak o nich wia -
do mo ści urzę do wych i opra co wań na ten te mat. 
     Wielką rolę w sze rze niu oświa ty, w zakłada niu szkół i 
bi b lio tek w mia stach i na wsiach ode grały działające w
II połowie XIX w. or ga ni za cje kul tu ra l no – oświa to we,
jak Pol ska Ma cierz Szko l na w Kró le stwie Pol skim, To -
wa rzy stwo Oświa ty Lu do wej i To wa rzy stwo Czy te l ni
Lu do wych w za bo rze pru skim, To wa rzy stwo Szkoły
Lu do wej w Ga li cji.
Pol ska Ma cierz Szko l na założo na w 1905 r. po sta wiła
so bie za cel połącze nie wszy stkich ta j nie dotąd pro wa -

dzo nych prac oświa to wych. Bib lio te ka mi za j mo wała
się Se k cja Czy tel ni c twa Wy działu Oświa ty Lu do wej,
któ ra opra co wy wała ka ta lo gi bi b lio tek wie j skich, wy -
da wała ode zwy w spra wie czy tel ni c twa lu do we go,
doglądała bi b lio tek, któ rych w 1907 r. PMS miała
ponad 500. Uzu pełniały one sieć szkół ró ż ne go sto p nia,
prze wa ż nie jed nak naj pro stszych dwu kla so wych
szkółek wie j skich, wspie rając akcję prze ciw ko anal -
fabe tyz mo wi. Polską Ma cierz Szkolną roz wiązały
władze ro sy j skie w 1907 r., rea kty wo wa na w 1916 r.
wy warła duży wpływ na po li ty kę bi b lio teczną w la tach
1918 – 1939.

O bi b lio te kach ów cze s nych szkół ele men ta r -
nych  w Wiel kopo l s ce wie my nie wie le. Pru skim wład -
zom oświa to wym za le żało na lik wi do wa niu
anal fabe ty z mu. We wsiach po wsta wały bib lio te cz ki
szko l ne komp le to wa ne sta ra niem mie j s co wych pol -
skich or ga ni za cji oświa to wych lub po je dyn czych oby -
wa te li. Skro m ne zbio ry wie j skich szkółek służyły też
do rosłemu czy tel ni ko wi. Duży na cisk ger mani zacy j ny
za sto so wały władze pru skie w sto sun ku do szkół na Po -
mo rzu. Na przykład Gi mna zjum w Chełmie prze -
kształcono na wyższą szkołę nie miecką. Już od 1784 r.
za ku py wa no do jej bi b lio te ki dzieła wyłącz nie w ję zy ku 
nie mie c kim. Sku t kiem roz porządze nia władz oświa to -
wych w la tach 1824 – 1825, ze szkół w Wiel kopo l s ce i
na Po mo rzu wy co fa no wie le książek pol skich. Za ka za -
no ucz niom gi mna zjów wy po ży cza nia książek w pu b li -
cz nych bi b lio te kach po za szko l nych.
Działy ucz nio wskie bi b lio tek gi mna zja l nych w Wie l -
kim Księ stwie Po zna ń skim, na Po mo rzu, Śląsku, Wa r -
mii i Ma zu rach za wie rały aż do 1886 r. wyłącz nie
książki nie mie c kie. W działach na uczy cie l skich po zo -
stało je sz cze wie le dru ków pol skich. Główny zrąb zbio -
rów dla ucz niów miał cha ra kter wy bi t nie nie mie cki. Na
przełomie XIX i XX w. po do b nie jak w in nych za bo -
rach w wie lu gi mna zjach wiel ko po l skich ist niały ta j ne
koła młod zie ży pol skiej (To wa rzy stwo Fi lo ma tów, Sto -
wa rzy sze nie im. To ma sza Zana), któ re miały własne bi -
b lio te ki. Do bre wa run ki dla roz wo ju szko l ni c twa
ist niały w Rze czypo spo li tej Kra ko wskiej. W bezpłat -
nych szkołach ele men ta r nych na ucza no po pol sku, two -
rzo no też w nich bi b lio te ki. Przykładem są zbio ry
słyn ne go li ce um św. Anny w Kra ko wie.

Fun kcje bi b lio tek szko l nych w XIX w. zo stały
wy pa czo ne przez sy tu a cję po li tyczną Pol ski. Bi b lio te ki
ode grały istotną rolę jako pla ców ki pod trzy mujące
ciągłość ku l tu ry pol skiej, ale ich zna cze nie jako ośro d -
ków wspo ma gających pro ces na ucza nia zmnie j szyło
się. Bi b lio te ki nie tra ktu je się je sz cze jako od rę b nej pra -
co w ni ogó l no kształcącej. Nie wy su wa się po trze by fa -
cho wej ob sa dy per so na l nej, ogra ni czając się do
po stu la tu, by książki wy po ży cza li na uczy cie le ję zy ka
pol skie go lub in ne go przed mio tu.

Dwu dzie sto le cie mię dzy wo jen ne

W wy ni ku I wo j ny świa to wej bi b lio te ki szko l -
ne zo stały w wię kszo ści zni sz czo ne, a te któ re oca lały
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za wie rały ty l ko książki w ję zy ku ro sy j skim lub nie mie -
c kim. W Ga li cji trze ba było two rzyć od pod staw bi b lio -
te ki w szkołach po wszech nych. Po wstające po 1918 r.
szkoły otrzy my wały na ogół księ go z bio ry do swo ich bi -
b lio tek od osób pry wa t nych lub ró ż nych to wa rzystw
oświa to wych. Na przykład Ma cierz Szko l na utwo rzyła
w Wa r sza wie wypo ży cza l nię ko m p le tów le ktur szko l -
nych, przy któ rej fi r ma Ar c tów ufun do wała bi b lio te kę.
W 1919 r. uka zał się pie r wszy okó l nik Mi ni ste r stwa
Wy znań Re li gi j nych i Oświe ce nia Pub li cz ne go, do -
tyczący porządko wa nia księ go z bio rów bi b lio tek szkół
śred nich. Usta wa se j mo wa z 1922 r. nakładała na pa ń -
stwo obo wiązek za opa try wa nia wszy stkich szkół w
księ go z bio ry, jed nak władze prze rzu cały cię żar utrzy -
ma nia szkół po wszech nych na sa morządy tery to ria l ne,
ale te były zbyt ubo gie by po kryć wszy stkie wy da t ki.
Odbiło się to uje m nie na bi b lio te kach szko l nych.

Po ziom bi b lio tek w szkołach Pol ski mię dzy -
wo jen nej był nie rów ny, sto sun ko wo do bry w szkołach
śred nich i w pry wa t nych szkołach po wszech nych, o
wie le ni ż szy w pa ń stwo wych szkołach po wszech nych
zwłasz cza na wsi. An kie ta z roku 1923, opra co wa na
przez He le nę Ra d lińską po da je na stę pujące dane: np. w
po wie cie ra do m skim na 201 szkół za le d wie 68 miało
małe bi b lio te ki; w ostro wsko – ma zo wie c kim na 114
szkół było 57 bi b lio tek (z 2911 to ma mi na 8999 ucz -
niów); w chełmskim od po wie d nio – 158 i 16. W po wie -
cie sa no c kim była le p sza sy tu a cja - na 110 szkół było 98 
bi b lio tek.
W 1925 r. Mi ni ste r stwo Wy znań Re li gi j nych i Oświa ty
Pu b li cz nej wydało In stru kcje w spra wie bi b lio tek dla
młod zie ży szkół po wszech nych, w któ rej spre cy zo wa -
no fun kcje bi b lio te ki, wy szcze gól nio no obo wiązki bib -
lio te ka rza, ure gu lo wa no gro ma dze nie, opra co wa nie i
udo stę p nia nie zbio rów. Bi b lio te ka miała obo wiązek
wy po ży cza nia książek przy naj mniej 2 razy w tygo dniu.
In stru k cja ta była kil ka kro t nie wy da wa na w okre sie
mię dzy wo jen nym. Sze r sze dane o zbio rach bi b lio tek
szkół po wszech nych na wsi i w mie ście po chodzą z lat
1930 - 31. Według nich 23573 szkoły (w tym na wsi
21477) na ogólną li cz bę 26401 szkół (w tym na wsi
23573) po sia dały bi b lio te ki. Miały one łącz nie 4429000 
to mów (w tym 2984 000 na wsi i 1445000 w mie ście).
Dane sta ty sty cz ne z początku lat 30 – tych po dają, że
działy ucz nio wskie li czyły ogółem 3628000 to mów w
tym 2593000 na wsi, 1035000 w mie ście. Śre d nio na
jedną szkołę w Pol sce przy pa dały 152 tomy (na wsi
121, w mie ście 416). W roku 1936-37 wska ź nik ten wy -
niósł 195 a więc nastąpił pe wien po stęp. Okręg po zna ń -
ski pod wzglę dem po zio mu szko l ni c twa i jego

wy po sa że nia oraz sta nu bi b lio tek szko l nych na le żał do
przo dujących w kra ju. W zna cz nie go r szej sy tu a cji zna -
j do wały się okrę gi wschod nie.
Mówiąc o nie do sta t kach bi b lio tek szko l nych na le ży pa -
mię tać, że po za bo r cach i zni sz cze niach I wo j ny świa to -
wej odzie dzi czy li śmy je w sta nie wprost
kata stro fa l nym. Wy ma gały od bu do wy od pod staw.
Mimo to księ go z bio ry szkół po wszech nych w kra ju
wzrosły w la tach 1927 – 1937 z 2863000 do 4869000
to mów. Były one jed nak w sto sun ku do po trzeb sta no w -
czo nie wy sta r czające.
Pra ca na uczy cie la w bi b lio te ce szko l nej była właści wie
społecz na. Ty l ko przez bar dzo kró t ki czas obo wiązywał 
okó l nik przy znający zapłatę za pra cę bib lio te ka rza.
Prze wa ż nie ki l ku na uczy cie li pro wa dziło bi b lio te kę
szkolną. W tym celu dzie lo no ją na bi b lio te kę ucz -
niowską, na uczy cielską, przy rod niczą, łacińską, nie raz
na bi b lio te kę ucz niów klas ni ż szych i wy ższych. Na -
uczy cie le w wię kszo ści nie mie li przy go to wa nia bib -
liote kar skie go, ale za ję to się i ta kim kształce niem.
Ku r sy bib lio teka r skie pro wa dził Związek Bib lio te ka rzy 
Pol skich. 

Kończąc oma wia nie tego okre su w hi sto rii bi -
b lio tek szko l nych, stwier dzić mo ż na, że do mi nującym
mo de lem bi b lio te ki była bi b lio te ka jako wypo ży cza l nia 
książek dla ucz niów i na uczy cie li. Księ go z bio ry były
do bra ne na ogół jed no stron nie – prze wa żały le ktu ry
szko l ne dla młod zie ży i książki me to dy cz ne dla pe da -
go gów. Bra ko wało li te ra tu ry popu larno nau ko wej, aktu -
a l nej książki o pro ble mach kra ju, wy da w nictw
info rma cy j nych. Mimo to wi do cz ny był do da t ni wpływ
bi b lio tek na za ję cia dy da kty cz no – wy cho wa w cze
szkół.

Bi b lio gra fia

1. An drze je wska Ja d wi ga , Bib lio teka r stwo szko l ne. T.1
Or ga ni za cja bi b lio te ki, Wa r sza wa 1996. ISBN 83 –
85778 – 59 – 4. 
2. Drze wie cki Ma r cin , Współcze s na bi b lio te ka szko l na, 
Wa r sza wa 1980.
3. Fa l ko wska  He le na, Z dzie jów pol skich bi b lio tek
szko l nych, Wa r sza wa 1966
4. Szo cki Jó zef,  Bi b lio te ki szko l ne Pol ski na tle prze ob -
ra żeń w la tach 1918 – 1985 Wrocław 1987
5. Szo cki Jó zef,  Bi b lio te ki szko l ne w pro ce sie dy da kty -
cz no – wy cho wa w czym w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo -
jen nym. „Kwa r ta l nik Peda go gi cz ny” 2001 nr 1 (179) s.
97 – 112.

Za chę ca my do bez po śred nie go nad syłania te kstów 
do ,,Pro ble mów Oświa ty i Wy cho wa nia” 

na ad res: cza so pi s mo@od ni ku.edu.pl
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 Dydaktyka

Jo an na Ge ro w�ka
I Li ce um Ogó l no kształcące
w Ra wi czu

Utwór nie wcho dzi już w skład ka no nu le ktur, nie mniej
jed nak wy ko rzy stu ję go, aby uka zać (wraz z in ny mi
przykłada mi) ró ż no rod ność pozy tywi sty cz nych form
na rra cy j nych.. Przy oka zji jego ana li zy i in ter pre ta cji
osiągam ró ż ne cele. Uczeń ma oka zję okre śle nia swo jej
opi nii o te k ście; jego świe cie przed sta wio nym, bo ha te -
rach. Może wy ka zać się zna jo mo ścią te r mi nów z za kre -
su te o rii li te ra tu ry/po ety ki. Le kcje pro wo kują go
rów nież do po szu ki wa nia kon te kstów li te ra c kich, ku l -
tu ro wych.

Te mat pie r wszej le kcji sfo r mułowałam na stę pująco:

 Fun kcje gro te �ki 
w „Szki cach wę glem”

Ce lem le kcji jest: 
� zba da nie za sto so wa nej przez au to ra kon we ncji li te ra -

c kiej rządzącej świa tem przed sta wio nym i jej na rzę -
dzi dla wy eks pono wa nia znaczących ele men tów
fabuły utwo ru oraz wy do by cia nad rzęd nej idei te -
kstu,

� posługi wa nie się pod sta wo wy mi po ję cia mi z za kre su 
te o rii li te ra tu ry/po ety ki w kon stru o wa niu opi nii
o dzie le li te ra c kim,

� roz po zna wa nie wa r to ści (anty -wa r to ści / wa r to ści ne -
ga ty w nych) i ich hie ra r chii,

� od czy ty wa nie gro te ski.
•  Le kcję może roz począć kró t kie wska za nie (ele ment
po dający) na ge ne zę utwo ru (na uczy ciel) i jego te mat
(na uczy ciel/uczeń/ucz nio wie).
Opo wia da nie na pi sa ne w cza sie po by tu pi sa rza w Ame -
ry ce (re zy g na cja z osie d le nia się w Sta nach; wi dze nie
pro ble mów pol skich w ostrze j szym świe t le; im puls do
po wro tu),a mówiące o pol skiej wsi; to przykład chara -
ktery sty cz ny dla pie r wsze go okre su twó r czo ści Sien -
kie wi cza, gdy bli skie mu były społecz ne idee
po zy ty wiz mu.
Hi sto ria pe w ne go pi sa rza gmin ne go, Zołzi kie wi cza,
uwodzącego chłopkę Rze pową (jej męża wcie lo no do
długo le t niej służby wo j sko wej); wie l ki dra mat lu dz ki,
jaki kry je się za opo wie dzia ny mi ję zy kiem zja d li wej
iro nii, choć rea li sty cz nie przed sta wio ny mi wy da rze nia -
mi. Jest to dla pi sa rza punkt wyj ścia do uka za nia dra ma -

ty cz nych sto sun ków we wsi uwłasz czo nej nie da w no ca -
r skim uka zem. Pa nu je tu nę dza i za co fa nie
go spo da r cze, cze mu współwin ni są: dwór, ko ściół i
urząd, a pro ści mie sz ka ń cy wyko rzy sty wa ni są przez
cy ni cz ne kre a tu ry w ro dza ju Zołzi kie wi cza przy bie r nej 
po sta wie dwo ru i ple ba nii.
Hi sto ry cy li te ra tu ry widzą w tym opo wia da niu wa ż ny
etap w roz wo ju kró t kich form pro za to r skich au to ra,
otwie rający - od „Szki ców wę glem” po „Ba r tka Zwy -
cię z cę” - nowy etap w jego twó r czo ści: zain tere so wa nie 
współcze s no ścią i nie dolą pol skie go ludu.
Utwór jest prze j mującą ana lizą sy tu a cji chłopów na wsi
pouwłasz cze nio wej - ofia ro wa na im wol ność mo c no
przy po mi na odtrące nie przez społecze ń stwo. Nie wy -
kształceni, nie znający swych praw, po zba wie ni ja kie -
goko l wiek wspa r cia, przy zwy cza je ni do wó d ki i do
prze mo cy, za mie niają ży cie in nych i swo je w tra ge dię -
nie ich na le ży jed nak po tę piać.
Za te ma tyką społeczną ukry ta jest głębo ka pro ble ma ty -
ka mo ra l na.
Sien kie wicz re a li sta uka zu je zło i jego przy czy ny.
•  Po szu ki wa nie gro te ski w te k ście, np. po przez spro -
wo ko wa nie ucz niów py ta niem pro ble mo wym:
Co rządzi świa tem przed sta wio nym? Jaka za sa da? Ja kie 
wa r to ści mo ra l ne?
lub
W jaki spo sób Sien kie wicz uka zał do mi nujące w utwo -
rze zło; po jaką kon we ncję li te racką sięgnął; ja kie są jej
na rzę dzia?
Pożądane wnio ski:
1. Świa tem przed sta wio nym rządzi zło; zło gó ru je nad
do brem - jest to świat o od wró co nym porządku.
2. Sięgnął po gro te skę, cze go do wodzą:
A. na zwy znaczące o iro ni cz nym za ba r wie niu,
B. ze sta wie nie po wa gi ze śmie sz no ścią,
C. kary katu ra l ne przed sta wie nie Zołzi kie wi cza;
jego bio gra fia na pi sa na jest z nutą kpi ny i iro nii
fa r so we uję cie tej po sta ci -
przed sta wie nie Zołzi kie wi cza w po ety ce „świa ta na
opak”, „w krzy wym zwie r cia d le”
na zwa nie go „sym pa ty cz nym bo ha te rem”,
D. ośmie sze nie in sty tu cji sądu.
ad. A.
Fran ci szek Bu rak - wójt gmi ny Ba ra nia Głowa (list do
wó j ta sąsied niej wsi)
Zołzi kie wicz - pi sarz gmin ny - „człowiek z edu kacją”
Rze pa, Rze po wa
Osłowi ce
ad. B.
kan ce la ria wó j ta, po wa ż ne roz mo wy - kro wa ude -
rzająca o ścia nę

„Szki ce wę glem” H. Sien kie wi cza
Pro po zy cje roz wiązań me to dy cz nych 
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ję zyk wó j ta i Zołzi kie wi cza - dłubie w no sie a pi sarz
tytuł: „Szki ce wę glem, czy li epo pe ja pod tytułem Co się 
działo w Ba ra niej Głowie”
ad. C.
Zołzi kie wicz uwa ża się za „człowie ka z edu kacją” i tak
jest tra kto wa ny przez in nych; wypo ma do wa na głowa
pachnąca go ź dzi ka mi, nad nią rój much, dłubie w no sie
du m ny ze swej pro fe sji, po prze dzo nej pseu do e du kacją;
ma za sobą pod bo je miłosne w cza sach młodo ści i
słynne prze sa dze nie płotu w cza sie ucie cz ki przed zdra -
dzo nym mę żem. Stwier dza, że jako człowiek inte li gen t -
ny wi nien in nym służyć swą in te li gencją i wiedzą (a
ogra ni cza się ona do wści b stwa i plo t ka r stwa). Ma rzył o 
tym, by zo stać pod re wi zo rem po to, by zdo być rękę Ja d -
wi gi Sko ra bie wskiej, w któ rej się ko chał; wi dział w tym 
in te res; dba o wygląd, ma ciągle długi u kra w ca; uczu -
cio wość Zołzi kie wi cza wy ra ża się w fi zy cz nym
pożąda niu ka ż dej ko bie ty, był fe ty szystą (całował su k -
nie wiszące na sznu rze) i na rcy zem, prze sad nie dbał o
swój wygląd; roz czy ty wał się we fran cu skich ro man -
sach w celu stwo rze nia so bie wzo r ców po stę po wa nia;
ry cerz i ko cha nek -   chęć uto ż sa mie nia się z bo ha te ra mi
li te rac ki mi (ele ment tea tra li za cji ży cia), ro man su je; in -
te re sow ny (ru bel lub ko bie ta - u szla ch ty), prze ku p ny,
ma de cy dujący głos w sądzie gmin nym, na wet wójt jest
mu pod porządko wa ny; ma sce p ty cz ny sto su nek do du -
cho wie ń stwa; sy tu acją ośmie szającą go jest mo ment za -
lo tów do Rze po wej (Kru czek gry zie go w po śla d ki i
drze ubra nie) oraz roz pra wa w sądzie, gdzie pro się ta
załatwiają się pod no ga mi Zołzi kie wi cza; ku zyn Sko ra -
bie wskich wska zu je na jego głupo tę, kpi z nie go, bun tu -
je chłopów prze ciw nie mu; sam na zy wa sie bie „osłem”
(ana li zu je swo je po stę po wa nie wzglę dem Bu ra ka);
znaczący - opis mie sz ka nia bo ha te ra.
ad. D.
wta r g nię cie pro siąt na salę sądową, prze ku p stwo Zołzi -
kie wi cza, pry wa ta wó j ta i ław ni ka Gomuły, ich stron ni -
czość (spra wa pana Hos sa), pra wem sądo wym - zdro wy 
ba ra niogłowski ro zum, zgo da, jed no my śl ność, za sa da
an gie l skiej nie in ter we ncji „in te li gen cji” (np. dwo ru /
Sko ra bie wskich), za sa da płace nia kwot „na kan ce la rię”
część na „nie prze wi dzia ne wy da t ki” (wó j ta, pi sa rza,
ław ni ka Gomuły) - odu czyła mie sz ka ń ców Ba ra niej
Głowy pie nia c twa i pod no siła „mo ra le”, np. spra wa
„Ro mea i Ju lii” rozsądzo na z ko rzy ścią „dla kan ce la rii”.
• Wska za nie na za sto so wa nie w utwo rze in nych kon -
we ncji li te ra c kich:
� na tu ra lizm: natu rali sty cz ny, budzący od ra zę opis -

rój much nad wy po ma do waną głową Zołzi kie wi cza,
dłuba nie w no sie,

� re a lizm: od mien ność sy tu a cji ży cio wej, bytu (dwa
świa ty) dwo ru i wsi; wy sub limo wa nie, po ety cz ność
(roz mo wy o po ezji) a pro sto ta, pro za ży cia („nie miła
spra wa” Rze po wej), co od da je np. sce na spa ce ru i
roz mo wy: Ja d wi ga Sko ra bie wska - ku zyn Wi ktor             
- Rze po wa

•  Źródło zła
Cha ra kte ry styka Zołzi kie wi cza po win na wieść do
wnio sku, iż jest on sprawcą nie szczę ścia Rze pów, jego

in try ga i fi zy cz ne pożąda nie Rze po wej prze ra dza się
ko le j no w pod stęp pełen wy ra cho wa nia, a na stę p nie
w per fi dię.
Sy tu a cja za lo tów w za gro dzie Rze po wej jest pun ktem
zawiąza nia się akcji (węzła) dra ma ty cz nej, któ rej na pię -
cia na ra stać bę dzie do pun ktu kul mina cyj ne go - śmie r ci
Rze po wej. 
Su ge stia in ter pre tacy jna (za Władysławem Bo -
gusławskim): Szu kająca bez sku te cz nie po mo cy Rze po -
wa, cie r piąca, sta rająca się uchro nić ro dzi nę od
nie szczę ścia, po do b na jest w swym tru dzie i umę cze niu, 
bólu, do kroczącego na Go l go tę Chry stu sa.
Kla m rę ko m po zy cyjną dla tej sy tu a cji bu du je ele ment
sie kie ry, któ ra po ja wia się w te k ście dwu kro t nie.
Gro te ska służy pod kre śle niu zła, któ re go efe ktem w
„Szki cach wę glem” jest tra gi cz ny los chłop skiej ro dzi -
ny. 

Te mat dru giej le kcji to:

Pro blem winy i kary 
w „Szki cach wę glem”

In spi racją do au to rskie go uję cia tra ge dii Rze po wej w
za pro pono wa nym kształcie stała się wy po wiedź kry ty -
ka Władysława Bo gusławskie go na te mat tego utwo ru. 
Ce lem le kcji jest:
� pró ba uka za nia tra ge dii ro dzi ny Rze pów, zwłasz cza

Rze po wej. (prze śle dze nie dra ma ty cz nych wy pa d -
ków, związa nych z kro cze niem Rze po wej „na Go l -
go tę”, czy li ku śmie r ci, po to, by dać pogłębioną - w
od nie sie niu do le kcji po prze dniej - od po wiedź, jak
skon stru o wa na jest rze czy wi stość w opo wia da niu,
ja ki mi pra wa mi się rządzi; pod ję cie roz wa żań na te -
mat winy i kary w utwo rze),

� do strze ga nie za bie gów kom pozy cy j nych za sto so wa -
nych w te k ście li te ra c kim i ich kon se k wen cji dla in -
ter pre ta cji utwo ru.

Te mat le kcji może być pro po zycją ucz niów, wy su niętą
po pod ję tych roz wa ża niach i działaniach ana li ty cz no      
-inte rpre tacy j nych.
• Pra ca z te kstem oraz re da go wa nie no ta t ki na ta b li -
cy/w ze szy cie - wska za nie na sta cje pa sy j ne na dro dze
krzy żo wej Rze po wej wiodące ją ku śmie r ci. 
I sta cja
Za lo ty Zołzi kie wi cza w za gro dzie Rze po wej - zawiąza -
nie się węzła dra maty cz ne go - bo ha ter my śli czte ry dni
nad zemstą na ro dzi nie Rze pów oraz nad tym, jak do -
pro wa dzić do ko ń ca plan za mia ny osób w cza sie po bo ru 
(pi jak Rze pa za miast syna Bu ra ka). Rze pa po pi ja ne mu
za 50 ru b li pod pi sał „do bro wo l nie”, że „pó j dzie w
sołdaty” za miast syna wó j ta.
Znaczący jest tytuł roz działu: „Zwierz w sie ci”.
II sta cja
Wi zy ta Rze po wej w sądzie - wy eks pono wa nie tra gi z mu 
sy tu a cji 
„Przy szli na ska r gę na wó j ta i ple ba na... przed wó j ta i
ple ba na.”
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Rze po wa pro si w spra wie męża, płacze, odwołuje się do 
lu dz kich uczuć ław ni ków, w ko ń cu klę ka przed ze bra -
ny mi i tłuma czy swoją sy tu a cję (wy ja ś nia, że Rze pa po
pi ja ne mu sprze dał swój los i los ro dzi ny za 50 ru b li –
kon tekst: „ju da szo we sre br ni ki”, po stać Ju da sza, pi ja ny 
nie wie dział, co robi, na le ży mu wy ba czyć i go zro zu -
mieć), chce wzbu dzić li tość i współczu cie ze bra nych,
nic jed nak nie zy sku je.
Zołzi kie wicz ska zu je Rze pę na dwa dni are sztu w „chle -
w ku” ze świ nia mi oraz na - grzy w nę 2,5 ru b la. Chłop w
od we cie bije stó j ko we go, rzu ca 50 ru b li na podłogę i
od ma wia pó j ścia do are sztu. Rze po wa zo sta je wy rzu co -
na z sądu.
III sta cja
Rze po wa w ko ście le - szu ka po mo cy u księ dza we
Wrze ciądzy, mo d li się w cza sie mszy i do świa d cza wi -
zji - anioły biorą ją do raju (za po wiedź nie win nej śmie r -
ci); ksiądz wi ka ry tłuma czy jej, że obe c na sy tu a cja jest
karą za grzech pi ja ń stwa męża, a jej cie r pie nie - hio bo -
wym (nie za wi nio nym); ra dzi, aby oddała się w ręce
Boga.
IV sta cja
Rze po wa w dwo rze u Sko ra bie wskich - na ra sta tra gizm
sy tu a cji, zni ka fa r so wy ton, ko bie ta bar dzo długo cze ka, 
jest smu t na, zmę czo na, sen na, głodna, płacze, bez sku te -
cz nie cze ka aż do za cho du słońca, nie uzy sku je po mo -
cy.
V sta cja
Rze po wa u na cze l ni ka gmi ny w Osłowi cach - idzie pie -
szo wraz z dzie c kiem, w upa le, jest bar dzo zmę czo na; w 
mie ście czu je się za gu bio na, tra ci wszy stkie pie niądze
na jałmu ż nę; długo i usi l nie szu ka na cze l ni ka, a kie dy w 
ko ń cu do nie go do cie ra, pada przed nim na ko la na, uz -
na na zo sta je za pi janą, wy śmia na, wy szy dzo na - mo -
ment bli ski ku l mi na cji.
W cza sie dro gi po wro t nej uka za na jest jej bez rad ność,
nie moc, wie lo kro t ne cie r pie nie („Ten pro sty na ród, gdy
cie r pi, to ty l ko cie r pi”), jest umę czo na („jak ptak przez
złośli we dzie c ko”), w ko ń cu uka mie no wa na przez pi ja -
ka, opie ra się ze m d lo na o krzyż - po do b na jest w tym
ob ra zie do cie r piącego i ukrzy żo wa ne go Chry stu sa.
Cho ry Jaś pogłębia cie r pie nie ma t ki, sama ma gorączkę, 
kpi z niej młody Oście szy ń ski, od ma wia po mo cy.
VI sta cja
Rze po wa wa l czy w cza sie bu rzy z siłami przy ro dy -
zma ga się ze świa tem złowie sz czym, złym, z własną
słabo ścią i cie r pie niem, wy po wia da wy mo w ne słowa
po prze dzające jej śmierć: „A słowo stało się ciałem”
(kie dy ude rza pio run), a kie dy pada ze m d lo na, myśląc
ty l ko o ura to wa niu dzie cka, mówi „Boże, przyjm du szę
moją”, od da je du szę Bogu, ma świa do mość zbli żającej
się śmie r ci - punkt kul mina cy j ny, mo ment naj wy ższe go
na pię cia dra maty cz ne go; ra tu je ją pa ch ciarz z Wrze -
ciądzy; Rze pa wy je ż dża wo zem na spo t ka nie ko bie ty,
ale nie do cie ra.
VII sta cja
Sy tu a cja w domu Rze pów 
Cho ry Jaś zdro wie je na sku tek za bie gów wie j skiej zna -
chor ki. Rze po wa leży w cho ro bie dzień i noc, po tem do -

zna je nie wdzię cz no ści męża, od czu wa go rycz, ból, pro -
si Wa w rzy na o prze ba cze nie (!); Rze pa czu je, że nie jest 
wart żony; zmia na re la cji małże ń skich - Rze pa pa trzy
na żonę „wi l kiem”, żyją niby w ura zie; wie dzie li, że nie
zmie nią za ist niałej sy tu a cji; chłop u spo wie dzi u księ -
dza Czy ży ka nie do sta je roz grze sze nia, idzie na dru gi
dzień do ka r cz my za miast do ko ścioła - mówi, że za -
przedał du szę diabłu; nad chałupą Rze pów za wisła ja k -
by klątwa; Rze pową na zy wają „diabłową”.
VIII sta cja
Rze po wa uda je się do Zołzi kie wi cza i od da je mu się, by
od zy skać pod pi sa ny przez Rze pę do ku ment, czy ni to,
aby ura to wać męża. 
IX sta cja
Po byt u Zołzi kie wi cza do pro wa dza do roz wiąza nia
węzła dra maty cz ne go - śmie r ci Rze po wej. Ko bie ta zo -
sta je bru ta l nie za mor do wa na przez męża. Rze pa pod pa -
la dwór Sko ra bie wskich, chcąc uka rać mie sz kającego
nie opo dal Zołzi kie wi cza.
• Po no w ne po sta wie nie py ta nia pro ble mo we go - Ja kie
za sa dy rządzą świa tem przed sta wio nym w „Szki cach
wę glem”?
Prze wi dy wa ne/pożądane od po wie dzi ucz niów:
� nie spra wied li wość,
� za zdrość,
� żądza pie niądza i inte re so w ność osób spra wujących

władzę,
� ko ru p cja,
� fałsz i obłuda,
� ubó stwo, nę dza lu dzi mie sz kających na wsi,
� ból, cie r pie nie,
� zakłama nie,
� bez du sz ność,
� bez ka r ność, sa mo wo la, ego izm,
� pró ż ność, głupo ta, nie na wiść,
� chęć ze m sty, za wiść,
� be stia l stwo, krzy w da wyrządza na z pre me dy tacją,

wy ra cho wa niem.
•  Pożądane wnio ski ko ń co we
Świat w utwo rze jest cza r ny jak wę giel, zły i bez li to s ny
dla pro s tych ucz ci wych lu dzi; to czy się w nim wa l ka
mię dzy pie r wia stkiem światła i cie mno ści, do bra i zła
(ma ni che izm); zło jed nak wy gry wa; zwy cię ża sa mo wo -
la i per fi dia Zołzi kie wi cza, oka zu je się on głów nym
spra w cę tra ge dii ro dzi ny Rze pów. 
Je dyną jasną sy l wetką jest Rze po wa  - „bo ga ta w
miłość”, ni czym Sze kspi ro wska Imo ge na (kon tekst:
„Cy m be lin” W. Sze kspi ra -I mo ge na, pod da na pró bie
wie r no ści; pod stęp Ja chi mo, oska r żo na przez męża o
wia rołom stwo; szla che t na; jej losy kończą się jed nak
szczę śli wie)”. Działa pod wpływem jed ne go ty l ko im -
pu l su - chę ci za ra dze nia złu, któ re za gro ziło jej do mo -
wi. Nie roz wa ża przy czyn ani kon se k wen cji zła, nie
pró bu je na wet ogarnąć jego rze czy wi s tych roz mia rów.
Szu kając po mo cy, nie ma okre ślo ne go pla nu, nie umie
ar gu men to wać swych ra cji - to też ciągle w kon fron ta cji
z trud no ścia mi wy cho dzi po ko na na, ale po ko r na - dla te -
go nie ma na wet po czu cia włas nej krzy w dy. Po nie sio ne
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po ra ż ki przy j mu je z po korą jako do pust Boży 
i nie ma do ni ko go pre ten sji. Bu dzi współczu cie.
Rze pową do ty ka kara, ale okru t na i bez li to s na śmierć z
ręki męża jest śmie r cią nie za wi nioną, po prze dzoną Hio -
bo wym cie r pie niem. 
Czyż we wnętrzną do broć i we wnę trz ne pię k no mo ż na
post rze gać jako winę? 
Bez ka r nym po zo sta je spra w ca zła - Zołzi kie wicz. 
Porządek tego świa ta jest prze wro t ny, ab sur da l ny, ni sz -
czy lu dzi mo ra l nie i psy chi cz nie. 
Po krzy w dzo na zo stała isto ta bez bron na, bez rad na, go -
to wa po nieść naj cię ż sze ofia ry dla swych bli skich.
• Czy taki świat mo ż na to le ro wać, czy na taki świat
mo ż na się zgo dzić? - py ta nie otwa r te.

•  Wa r to też zwró cić uwa gę na ję zyk opo wia da nia - ba -
r w ny, ob ra zo wy; zwro ty na rra to ra 3-o so bo we go 
do czy te l ni ka; bu do wę szka tułkową (wi zje Zołzi kie wi -
cza, w któ rych ży cie mie sza się z li te ra turą); tytuły
roz działów.

Ko men tarz: 
„Szki ce wę glem” – utwór post rze ga ny przez nie któ rych
jako ana chro ni cz ny – sta rałam się po ka zać jako tekst
wy zwa lający aktywną po sta wę czy te l niczą.

 Polityka oświatowa

Le �zek Jan Za le ś ny
na uczy ciel kon su l tant 
Ośro dek Kształce nia Usta wi cz ne go 
Na uczy cie li
w Le sz nie

Był to mię dzy naro do wy kon gres ka -
dry kie ro w ni czej oświa ty, dy re kto rów szkół,
pra co w ni ków or ga nów pro wadzących i or ga -
nów nad zo ru peda gogi cz ne go i in nych osób
zaan ga żo wa nych w zarządza nie oświatą na
po zio mie pa ń stwo wym i lo ka l nym. W kon gre -
sie udział wzię li, w li cz bie 956 osób,  przed sta -
wi cie le sa morządów (ok. 200 pre zy den tów,
wice pre zy den tów, człon ków zarządów, wi ce -
sta ro stów, dy re kto rów wy działów edu ka cji i
in spe kto rów), Prze wod nicząca Ko mi sji Edu -
ka cji, Na uki i Młod zie ży, Pos. Kry sty na Szu -
mi las, przed sta wi cie le Depa r ta men tu
Kształce nia Ogó l ne go i Spe cja l ne go MEN
Nacz. Wiesława Szcze paniak -Male sz ka i
Nacz. Ze non Frączek, pre zes Cen trum Edu ka -
cji Oby wa te l skiej Ja cek Strze mie cz ny, urzęd -
ni cy oświa to wi z Wiel ko po l skim Ku ra to rem
Oświa ty na cze le, dy re kto rzy i inni pra co w ni cy 
oświa ty. Go ści li ta k że przed sta wi cie le oświa ty 
Wie l kiej Bry ta nii oraz Fin lan dii (ok. 20 osób).
Orga ni za to rem głów nym
było Ogól no po l skie Sto -
wa rzy sze nie Ka dry Kie ro -
w ni czej Oświa ty

II KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
POZNAŃ – 3-5.10.2007 r.
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Pa r t ne rzy orga niza cy j ni i mery to ry cz ni to Związek
Miast Pol skich, Bri tish Co un cil, a ta k że Pre zy dent Mia -
sta Po zna nia.

W wy ni ku dys ku sji przed kon gre so wej oraz pod czas ob -
rad kon gre su wy pra co wa no wspó l ne sta no wi sko w za -
kre sie 
„Pod sta wo wych pro ble mów zarządza nia oświatą.” 
Za gad nie nia do dys ku sji z Mi ni strem Edu ka cji Na ro do -
wej.
Sta no wi sko Ogól nopo l skie go Sto wa rzy sze nia ka dry
Kie ro w ni czej Oświa ty
Po II Kon gre sie Zarządza nia Oświatą, OSKKO, Po -
znań, 3-5.10.2007r.

Sto wa rzy sze ni: przed sta wi cie le ka dry kie ro w ni czej
oświa ty, dy re kto rzy szkół i pla có wek oświa to wych oraz 
przed sta wi cie le sa morządów pro wadzących szkoły
wska zują na pro ble my, któ rych roz wiąza nie, ich zda -
niem, uspra w ni fun kcjo no wa nie oświa ty.
Po ni ż sze opi nie są efe ktem sze ro kiej kon su l ta cji i mo ż -
na je uz nać za re pre zen taty wne. Po ni ż sze ma te riały zo -
stały wy pra co wa ne pod czas II Kon gre su Zarządza nia
Oświatą w Łodzi, w dniach 3-5 paź dzie r ni ka 2007 r.
wwwo�k ko.edu.pl/kon gre�/. 

Kon gres zo stał po prze dzo ny ogó l no polską
kon su l tacją, w któ rej udział miało mo ż li wość wziąć ok.
15 000 osób, a ob se r wo wać ją mogło ponad 30 000

osób. Wy pra co wa ne sta no wi ska or ga ni za tor
Kon gre su, Ogól no po l skie Sto wa rzy sze nie Ka -
dry Kie ro w ni czej Oświa ty przy j mu je jako
swo je sta no wi sko w spra wie oświa ty -  nasz
wkład we wspó l ne dzieło roz wi ja nia pol skie go
sy ste mu edu ka cji. 

Spis tre ści:

I. Pro ble my szkół ponad gimna zja l nych, w tym
za wo do wych.
II. Pro ble my szkół pod sta wo wych i gi mna -
zjów.
III. Pro ble my edu ka cji przed szko l nej 
IV. Pro ble my szko l ni c twa spe cja l ne go i in te -
gra cji.
V. Pro ble my sa morządów
VI. Re ko men da cje dla pro po no wa nych isto t -
nych zmian w oświa cie:
1.Pro ces legi sla cy j ny
2. Bon edu ka cy j ny.
2. Sy stem awan su za wo do we go na uczy cie li
3. Nad zór peda go gi cz ny
4. Se le k cja do za wo du na uczy cie la
5. Stan dar dy pra cy szkół:

I. Pro ble my szkół ponad gimna zja l nych, w
tym za wo do wych.

Wie lość zgłoszo nych pro ble mów skłania do
stwier dze nia, iż szko l ni c two ponad gimna zja l -
ne wy ma ga zmian sy ste mo wych, któ re za pe w -
nią od po wied nie przy go to wa nie ab so l wen tów
za rów no do da l szych eta pów kształce nia jak i
do wy ma gań ryn ku pra cy. W toku pro wa dzo -

nej dys ku sji, dla roz wiąza nia bieżących pro ble mów, uz -
na no za ko nie cz ne pod ję cie na stę pujących działań:

Kształce nie ogó l ne. Po stu lu je my:

1. Zlik wi do wa nie dys pro po rcji  w wa run kach
kształce nia ogó l ne go mię dzy po szcze gól ny mi ty pa mi 
szkół dającymi wy kształce nie śred nie, w celu za pe w -
nie nia po rów nywa lne go przy go to wa nia ucz niów do eg -
za mi nu ma tu ral ne go.
Prze bu do wę ra mo wych pla nów na ucza nia w taki spo -
sób, by umo ż li wić ucz niom te ch ni kum re a li za cję pro -
gra mów na ucza nia w za kre sie roz sze rzo nym i w
kon se k wen cji stwo rzyć szan sę na przystąpie nie do eg -
za mi nu ma tu ral ne go na tym po zio mie.
Obe c ny stan pra w ny po wo du je:
� zni ko me (ogra ni czo ne ra mo wy mi pla na mi na ucza nia 

do 3h) mo ż li wo ści re a li za cji kształce nia ogó l ne go w
za kre sie roz sze rzo nym w te ch ni kum i li ce um pro fi lo -
wa nym;



14

Problemy Oświaty i Wychowania Nr 1/2008

� zmnie j sze nie, w sto sun ku do prze wi dzia nej w ra mo -
wym pla nie na ucza nia, rze czy wi stej li cz by go dzin
kształce nia ogó l ne go w te ch ni kum, wy ni kające z pra -
ktyk za wo do wych (na wet 16 tygo d ni w cy klu na uki
dla nie któ rych za wo dów);

� zbyt duże obciąże nie ucz niów w te ch ni kum (śred nio
35,5 godz. tygo dnio wo), w te ch ni cz nych za wo dach
to około 12 go dzin przed mio tów za wo do wych w
opa r ciu o fi zy kę i ma te ma ty kę - czy li uz na wa nych za
trud ne, ta k że z pun ku wi dze nia hi gie ny pra cy ucz nia.

2. Zre for mo wa nie szko l ni c twa za ocz ne go, któ re wy -
ma ga dia g no zy i wpro wa dze nia zmian w za kre sie pla -
nów na ucza nia oraz  opra co wa nia pro gra mów i
pod rę cz ni ków do tej fo r my kształce nia. 
3. Sta bi li za cję prze pi sów do tyczących or ga ni za cji
eg za mi nu ma tu ral ne go, po wcze ś nie j szym usu nię ciu z 
nich za pi sów nie ja s nych lub nie ra cjo nal nych.
Pro po nu je my:
• do sto so wa nie dla ucz niów niesłyszących ar ku szy

ma tu ra l nych z wszy stkich przed mio tów (obe c nie do -
sto so wa ne są ty l ko ar ku sze z ję zy ka pol skie go, ję zy -
ka ob ce go, hi sto rii, wie dzy o społecze ń stwie); 

• zmia nę te r mi nu – na cze r wiec – prze pro wa dza nia eg -
za mi nu ma tu ral ne go, co po zwo li na no r ma l ne fun -
kcjo no wa nie szkół w maju;

• wpro wa dze nie obo wiązko wej ma te ma ty ki nie wcze -
ś niej niż za 6 lat, po zrea li zo wa niu pod sta wy pro gra -
mo wej w gi mna zjach i szkołach ponad gimna zja l nych 
i przy zwię kszo nej li cz nie go dzin na re a li za cję
kształce nia na po zio me pod sta wo wym;

• stwo rze nie sy ste mu wy na gra dza nia mo ty wującego
na uczy cie li do szko le nia się i po dej mo wa nia fun kcji
egza mi na to ra;

• wpro wa dze nie opłat za po wtó r ne przy stę po wa nie do
eg za mi nu i prze pro wa dza nie tych eg za mi nów w
ośro d kach do tego przy go to wa nych (ze zgłoszo nej li -
cz by na po wtó r ny eg za min, sta wia się około 50%, a
szkoła obciążona jest bez uży te cz nym i dez or ga ni -
zującym jej pra cę przy go to wa niem sal dla 100%
zgłoszo nych);

• dla ma tu ry ust nej:
� powoływa nie ko mi sji trzy oso bo wej lub dwu o so bo -

wej, ale złożo nej wyłącz nie z osób mających upra w -
nie nia egza mi na to rów z da ne go przed mio tu,

�  zmia nę fo r my eg za mi nu ust ne go z ję zy ka pol skie go
po przez ode jście od pre zen ta cji;

• usta le nie te r mi nu pró b nej ma tu ry na czas przed
złoże niem przez ucz niów osta te cz nej de kla ra cji ma -
tu ra l nej; na szym zda niem, pró b ne eg za mi ny po win -
ny służyć ucz niom do spra w dze nia sie bie i słusz no ści 
swo ich wy bo rów, a nie sta no wić fo r mę  spra w dza nia
wie dzy w szko le; z tego wzglę du nie akce p tu je my za -
pro pono wane go  przez  CKE  te r mi nu – w ma r cu
2008 r. 

Kształce nie za wo do we. Po stu lu je my: 

1. Wpro wa dze nie roz wiązań sy ste mo wych do -
tyczących kształce nia i do sko na le nia na uczy cie li przed -
mio tów za wo do wych. 

2. Pod nie sie nie ran gi edu ka cji poli tech ni cz nej na wszy -
stkich eta pach edu ka cy j nych.
3. Za pe w nie nie i sy ste mo we aktu ali zo wa nie obu do -
wy dy da kty cz nej dla re a li za cji kształce nia w szko l -
ni c twie za wo do wym (pra co w nie, po mo ce
dy da kty cz ne, pod rę cz ni ki, ma te riały po mo c ni cze)
4. Zlik wi do wa nie ogra ni czeń w do stę p no ści kształce -
nia za wo do we go; czę sto je dy nym kry te rium wy bo ru
za wo du jest mo ż li wość jego na uki w po bli żu mie j s ca
za mie sz ka nia. 
5. Do ko na nie grun to w nej re wi zji pod sta wy pro gra -
mo wej kształce nia ogó l ne go i pod staw pro gra mo -
wych kształce nia w za wo dach oraz za pe w nie nie
spó j no ści mię dzy nimi; w szcze gó l no ści za pe w nie nie
ko re la cji mie dzy pod sta wa mi pro gra mo wy mi ma te ma -
ty ki i fi zy ki a pro gra ma mi kształce nia dla za wo dów te -
ch ni cz nych, któ re w zna cz nym sto p niu opie rają się na
od po wied nim za so bie wie dzy z tych przed mio tów (przy 
obe cnej pod sta wie pro gra mo wej z ma te ma ty ki, wska -
za ne wy da je się do pu sz cze nie za wo dów te ch ni cz nych
do kształce nia do pie ro na po zio mie szkoły po li cea l nej). 
6. Roz wa że nie za sad no ści pra kty cz ne go kształce nia za -
wo do we go w fo r mie pra ktyk za wo do wych.
7. Roz wiąza nie pro ble mów związa nych z or ga ni -
zacją i prze pro wa dza niem eg za mi nu za wo do we go:
• uw z ględ nia nie spe cja li za cji przy opra co wy wa niu ar -

ku szy egza mina cy j nych; przykłado wo – po mi nię cie
spe cja li za cji w eg za mi nie te ch ni ka me cha ni ka oz na -
cza, iż 30% za kre su kształce nia za wo do we go (bo tyle 
za pla no wa no w pro gra mie  na spe cja li za cję) nie zo -
sta je ob ję te eg za mi nem; spra w dza na jest więc je dy -
nie wie dza ogól noza wo do wa ab so l wen ta a nie jego
przy go to wa nie do wy ko ny wa nia za wo du 

• do sto so wa nie ar ku szy egza mina cy j nych dla ucz niów
niesłyszących; 

• roz dzie le nie eta pu pra kty cz ne go eg za mi nu dla ucz -
niów szkół ma so wych i spe cja l nych; po sta wie nie
ucz niów na sąsied nich sta no wi skach wywołuje u jed -
nych i dru gich za że no wa nie, gdyż wspó l ne zda wa nie
to też pró ba oce ny swo ich mo ż li wo ści na tle in nych.;

• ob ni że nie pro gu zda wa l no ści eta pu pra kty cz ne go eg -
za mi nu, zda niem dys ku tujących  75% jest pro giem
zbyt wy so kim;

• pod ję cie działań  zbli żających wy ma ga nia egza mina -
cy j ne do wy ma gań ryn ku pra cy; nie po kój bu dzi po ja -
wiająca się ten den cja przy goto wy wa nia do eg za mi nu 
za wo do we go a nie do wy ko ny wa nia za wo du; prze -
pro wa dza nie w fo r mie opi so wej eg za mi nu w za wo -
dach ty po wo usługo wych (te ch nik usług
kos me ty cz nych, te ch nik usług fry zje r skich) sta no wi
całko wi te za prze cze nie ce lo wo ści ta kie go eg za mi nu;

• roz wiąza nie pro ble mów związa nych z tzw. okre sem
prze j ścio wym:

� za mie sz cze nie in fo r ma cji o zmie nio nej fo r mie eg za -
mi nów w info r ma to rach opub li ko wa nych na stro nach 
CKE i OKE,

� do cza su  przy go to wa nia bazy,  pro po nu je my zmia nę
fo r muły eta pu pra kty cz ne go eg za mi nu po twier -
dzającego kwa li fi ka cje za wo do we na po zio mie te ch -
ni kum, po przez prze pro wa dza nie tej czę ści eg za mi nu 
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w fo r mie za da nia egza mina cyj ne go wyko ny wa ne go
w pra co w niach kształce nia za wo do we go lub przy -
wró ce nie fo r my pra cy dy p lo mo wej;

8. Po no w ne roz wa że nie za sad no ści wpro wa dza nia
zmia ny or ga ni za cji kształce nia w te ch ni kach (za pro -
pono wa nej w pro je kcie z dnia 19 wrze ś nia 2007 r. usta -
wy o zmia nie usta wy o sy ste mie oświa ty oraz o zmia nie
nie któ rych in nych ustaw), któ rej istotą ma być prze pro -
wa dza nie eg za mi nu za wo do we go w przed osta t nim roku 
kształce nia; na szym zda niem nie ma żad nych ar gu men -
tów mery to ry cz nych ani orga niza cy j nych uza sad -
niających ta kie po su nię cie. 

II. Pro ble my szkół pod sta wo wych i gi mna zjów.
Obo wiązek szko l ny 
• Roz wiąza nia wy ma ga pro blem kon tro li spełnia nia

obo wiązku szko l ne go, przy du żej mo bi l no ści
społecze ń stwa

• Wciąż jest nie wy ja ś nio ne po ję cie “dzie cka za mie sz -
kałego w ob wo dzie szkoły”. 

• In nym pro ble mem jest okre śle nie jak długi okres nie -
uspra wiedli wio nej nie obe cno ści ucz nia w szko le na -
le ży uz nać za nie spełnie nie obo wiązku szko l ne go.
Sy tu a cję kom p li ku je tło społecz ne - część młod zie ży
pra cu je za ro b ko wo, za wiedzą ro dzi ców, po ma gając
w zdo by ciu fi nan sów na utrzy ma nie ro dzi ny. 

Faku lta ty w na, rów no legła do gi mna zjum ście ż ka
da l szej edu ka cji dla ucz niów nie radzących so bie z
nauką.
Co raz czę ściej mamy do czy nie nia z ucz nia mi, któ rzy
stra ci li mo ty wa cję do na uki i „wy pa dają z sy te mu” (po -
mi mo tego, ze uczę sz czają do szkoły). Zwra ca my uwa -
gę na po trze bę roz wa że nia dla ta kich ucz niów
alte rna ty w nej ście ż ki edu ka cy j nej, na któ rej mo gli by
oni być np. przy goto wy wa ni do za wo du. 
Opie ka me dy cz na w szko le, 
Opie ka zdro wo t na w szkołach nie jest wy sta r czająca.
Kwe stia ta wy ma ga roz wiąza nia

Dzie c ko 6 - le t nie z orze cze niem 
Do ty ch czas ist niała luka w mo ż li wo ści kształce nia
dzie ci 6 – le t nich skie ro wa nych do kształce nia spe cja l -
ne go. Wnio sku je my o pod da nie nad zo ro wi re a li za cji
do ko na nych aktu a l nie zmian w pra wie:

Dz. U. Nr 181, poz. 1292
Do obo wiązujących zmian na le ży:
-          wpro wa dze nie indy widu al ne go obo wiązko we go
ro cz ne go przy go to wa nia przed szko l ne go lub indy widu -
al ne go na ucza nia, któ re  obe j mu je się dzie ci i młod zież,
któ rych stan zdro wia unie mo ż li wia lub zna cz nie utrud -
nia uczę sz cza nie do przed szko la lub szkoły –zmia na
obo wiązuje od 16 paź dzie r ni ka 2007r. na pod sta wie art. 
71b u�t. 1a 
-          opi nię o po trze bie indy widu al ne go obo wiązko we -
go ro cz ne go przy go to wa nia przed szko l ne go i indy -
widu al ne go na ucza nia wy dają ze społy orze kające
działające w pu b li cz nych po rad niach psycholo giczno-
 pedagogi cz nych, w tym w po rad niach spe cjali sty cz -
nych – art. 71b u�t. 3 

Połącze nie WOS z WDŻ w gi mna zjum
Połącze nie w je den orga niza cy j ny twór tre ści wie dzy o
społecze ń stwie z tre ścia mi wy cho wa nia do ży cia w ro -
dzi nie jest po wszech nie kry ty ko wa ne. Kwe stie ka dro -
wo – kwa lifi kacy j ne są naj czę st szym kłopo tem przy
orga ni zo wa niu ich na ucza nia.
Wnio sku je my o roz dzie le nie ich na ucza nia na od rę b ne
jed no stki. Pro po nu je my do tre ści WOS dołączyć moduł
eko no mi cz ny (wpro wa dze nie do przed się bior czo ści), a
WDŻ na uczać oso b no.
Spra w dzian po VI kla sie szkoły pod sta wo wej.
Po ki l ku la tach prze pro wa dza nia spra w dzia nu w kl. VI
szkoły pod sta wo wej po ja wiają się głosy kry ty kujące
jego ist nie nie. Naj czę st szy mi ar gu men ta mi są:
� brak mo ty wa cji i le kce wa że nie przez ucz niów tę fo r -

my zew nę trz ne go spra w dza nia ich wie dzy i umie ję t -
no ści, bo wy nik nie ro dzi dla nich żad nych sku t ków.
Re jo no we gi mna zjum i tak ich przy j mie. Bu du je to
de mo ra li zującą świa do mość ucz niów, że wy sta r czy
je dy nie wejść i ode brać ar kusz by “za li czyć” spra w -
dzian

� two rze nie ran kin gów i ety kie to wa nie szkół
osiągających ni ż sze wy ni ki bez bra nia pod uwa gę
spe cy fi ki ich ucz niów.

Uz nając, że fo r ma zew nę trz ne go spra w dza nia wg usta -
lo nych stan dar dów jest po trze b na, na le ży za sta no wić
się mo dy fi kacją spo so bu prze pro wa dza nia spra w dzia nu 
i wy ko rzy sta nia jego wy ni ków. Np. po przez roz wa że -
nie na stę pujących kwe stii:
� czy nie po win no być in ne go klu cza, in nej wagi do li -

cze nia wy ni ku ucz nia po chodzącego np. z mnie j szo -
ści na ro do wej, et ni cz nej, szcze gó l nie, gdy zaczął
na ukę w szko le pol skiej w II eta pie edu ka cji?

� czy nie na le ży powiązać wy ni ku spra w dzia nu z pro -
mocją ucz nia?

� wnio sku je my, by na pod sta wie już zna nych wy ni ków 
MEN opra co wało spo sób wspa r cia dla tych re jo nów
Pol ski, w któ rych ucz nio wie so bie go rzej radzą, tak
by mo gli oni rze czy wi ście wy rów ny wać szan se.

Jed no li ty strój jako de cy zja szko l nej społecz no ści,
nie obli gato ry j ny wy móg 
Obe c ny za pis usta wo wy nie daje mo ż li wo ści wyeg zek -
wo wa nia sto so wa nia ww. wy mo gu. Po zo sta wio no
szkołom i ro dzi com pro blem do samo dzie l ne go roz -
wiąza nia tam, gdzie po wi nien być ure gu lo wa ny przez
au to rów tego po mysłu. Po wsta je np. py ta nie, jak uka rać
dzie c ko, któ re mu ro dzic nie kupił jed no li te go stro ju. 
Ure gu lo wa nie sy tu a cji pra wnej, umo ż li wie nie au -
ten tycz ne go wspa r cia dla dzie ci po wra cających z za -
gra ni cy, dzie ci ucho dź ców, dzie ci nie znających
ję zy ka a mających pra wo do na uki.
Pro blem edu ka cji dzie ci pol skich, któ re wra cają do kra -
ju po dłuż szej nie obe cno ści i dzie ci in nych na ro do wo -
ści, któ re z ró ż nych po wo dów za mie sz kują w Pol sce
na ra sta. Pod sta wo wym utrud nie niem jest tu brak mo ż li -
wo ści kon tynu o wa nia przez nie na uki w kla sie, do któ -
rej zgod nie z prze pi sa mi po win ny być przy ję te.
Nie mo ż li wość ta spo wo do wa na jest po zio mem zna jo -
mo ści ję zy ka pol skie go, ale ta k że ró ż ni ca mi pro gra mo -
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wy mi. Stąd po stu lu je my zmia nę prze pi sów dot.
przy j mo wa nia ta kich ucz niów do szkoły.
WF w szko le.
Zwo l nie nia z le kcji WF stały się pro ble mem w wie lu
szkołach, szcze gó l nie w gi mna zjach. Po stu lu je my roz -
wa że nie kwe stii za nie cha nia oce nia nia na le k cja WF.
Wy pro wa dze nie po mo cy so cja l nej ze szkół
Sty pen dia, dofi nan so wa nie do stro ju, dofi nan so wa nie
do pod rę cz ni ków – to, na szym zda niem, zde cy do wa nie
za da nie opie ki społecz nej. Usta wo we wyłącze nie z tych 
działań ośro d ków po mo cy społecz nej wy da je się być
całko wi cie po zba wio ne sen su, po nie waż te ośro d ki po -
sia dają pełną wie dzę o oso bach upra w nio nych do ubie -
ga nia się o po moc. Ro dzi ce i tak składają tam wnio ski o
inne fo r my po mo cy np. dofi nan so wa nie obia dów,
zasiłki. Noszą więc te same za świa d cze nia do ró ż nych
urzę dów. Wnio sku je my o przy wró ce nie tych działań na
właści we tory. 
Spo sób dys try bu cji śro d ków prze zna czo nych na do -
sko na le nie za wo do we na uczy cie li 
Bu dzi uz na nie fakt prze zna cze nia od rę b nej kwo ty na
do sko na le nie na uczy cie li. W szkołach wy da wa ne są te
pie niądze na cele dla nich wa ż ne, co z pe w no ścią
wpływa na ja kość ich pra cy. 
W da l szym ciągu pod no szo ne są jed nak kwe stie spo so -
bu dys try bu cji tych śro d ków, zwłasz cza za si la nie z tej
puli Ośro d ków Do sko na le nia Na uczy cie li.
Od rębną sprawą jest spo sób wy ko rzy sta nia pie nię dzy
uni j nych z EFS na szko le nia.
Na uczy cie le do stają z firm i sto wa rzy szeń za pro sze nia
na ba na l ne (i rażąco lu ksu so we) szko le nia za ogro m ne
pie niądze. Na le ży pod dać nad zo ro wi ten ob szar.
Kwa li fi ka cje wy cho wa w cy świe t li cy, pe da go gów
szko l nych i wy cho wa w ców in ter na tu itd.
Ró ż no rod ność in ter pre ta cji pra wa w tym za kre sie
głoszo nych zwłasz cza przez ku ra to rów oświa ty po wo -
du je, że w jed nych mie j s cach w Pol sce mo ż na za trud -
niać oso by z kwa lifi ka cja mi, z któ ry mi nie mo gli by być 
za trud nie ni gdzie in dziej. Wnio sku je my o wy da nie od -
po wied nich ure gu lo wań w tym za kre sie, lub obo -
wiązującej w całym kra ju in ter pre ta cji aktu a l nych
prze pi sów. 
No r my za trud nie nia dla na uczy cie li, szcze gó l nie dla
pe da go gów, psy cho lo gów i bib lio te ka rzy 
Brak jed no li tych ure gu lo wań w tym za kre sie po wo du je
duże dys pro po rcje po mię dzy JST. Stąd ucz nio wie mają
nie rów ny do stęp do po mo cy pe da go ga, psy cho lo ga,
bib lio te ka rza.
Wy da je się ko nie cz nym roz wiąza nie tego w spo sób za -
pe w niający to wspa r cie dla ka ż dej szkoły.

III. Pro ble my edu ka cji przed szko l nej 
Ucze st ni cy kon su l ta cji a na stę p nie pa ne lu

„Pro ble my edu ka cji przed szko l nej” Kon gre su
Zarządza nia Oświatą wska za li na sze reg pro ble mów
utrud niających pra widłowe fun kcjo no wa nie przed szko -
li. Zwró ci li uwa gę na brak do okre śle nia za pi sów pra wa
do tyczących w szcze gó l no ści:
� ure gu lo wa nia pra wne go kwe stii od bio ru dzie cka z

przed szko la w przy pa d ku po zo sta nia dzie cka w

przed szko lu po jego za mknię ciu oraz do okre śle nia
nie pre cyzy jne go za pi su kogo na le ży ro zu mieć jako
oso bę za pe w niającą dzie c ku pełne bez pie cze ń stwo,

� pre cyzy j ne go okre śle nia wie ku przy ję cia dzie cka do
przed szko la, po do b nie jak ma to mie j s ce w przy pa d -
ku dzie cka sze ścio let nie go,

� usta le nia za sad za trud nie nia spe cja li stów w przed -
szko lach, 

� re gu la cja za sad za pe w nie nia opie ki me dy cz nej,
� spre cy zo wa nie za sad two rze nia rady ro dzi ców.

Ko lejną sprawą wy ma gającą ure gu lo wa nia jest fun -
kcjo no wa nie dzie cka nie pełno spra w ne go w przed szko -
lu ogól nodo stę p nym, ze szcze gó l nym uw z ględ nie niem
na uczy cie li wspo ma gających.

W związku z bra kiem wykwa lifi ko wa nej ka dry peda go -
gi cz nej pod nie sio na zo stała kwe stia za trud nie nia na -
uczy cie li o zbli żo nych kwa li fi ka cjach.

Po raz ko le j ny zwró co no uwa gę na pro ble my do tyczące
sta tu su za wo do we go na uczy cie la przed szko la:
� nie uw z ględ nie nia wy żej wy mie nio nych w gru pie

upra w nio nych do ko rzy sta nia z ul go wych prze ja z -
dów śro d ka mi trans po rtu zbio ro we go,

� przy zna wa nia do da t ku za wy cho wa w stwo.

Po stu lo wa no okre śle nie mi ni ma l nych stan dar dów w za -
kre sie:
� za trud nie nia pra co w ni ków ad mi ni stra cji obsługi,
� wy po sa że nia przed szko li w po mo ce i śro d ki dy da -

kty cz ne,
� okre śle nie norm nie zbęd nych do fun kcjo no wa nia

przed szko la.

IV. Pro ble my szko l ni c twa spe cja l ne go i in te gra cji.
Ro ś nie li cz ba ucz niów z nie pełno spra wno ścia mi. Tra -
fiają oni do bar dzo ró ż nych pla có wek za rów no spe cja l -
nych jak i ogól nodo stę p nych, pu b li cz nych i
nie pub li cz nych – zgod nie z wolą ro dzi ców. Ro dzi com
dano wy bór i pra wa. Pra wa te czę sto jed nak nie są re -
spe kto wa ne.

Pla ców ki wy bra ne przez ro dzi ców czę sto nie są
przy go to wa ne na przy ję cie i pro wa dze nie ucz niów
nie pełno spra w nych za rów no od stro ny orga niza cy j nej
jak i sprzę to wej a prze de wszy stkim od stro ny za so bów
ka dro wych. 

Sy stem nie uw z ględ nia wie lu spe cy fi cz nych po trzeb
osób nie pełno spra w nych za rów no na wszy stkich
eta pach ży cia, na uki, za trud nie nia jak i do stę pu do
dóbr ku l tu ry, za opa trze nia społecz ne go, ochro ny
zdro wia i in nych. Po wo du je to nie efe kty w ność działań
i ich cha o ty cz ność, do ra ź ność.

Po pra wy (lub wręcz zmia ny) wy ma gają kwe stie:

1. Wpro wa dze nie spó j ne go (inter dyscyp linar ne go) i
czy te l ne go sy ste mu wcze s nej, wielo specja listy cz nej
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dia g no zy, wcze s nej in ter we ncji i wspo ma ga nia oraz
per ma nen t nej wielo specja listy cz nej asy sty ży cio wej
dzie cka z nie pełno spra w no ścią (ta k że sprzę żoną). 
2. Wy pra co wa nie spó j ne go, obe j mującego wsze l kie
roz po zna ne po trze by, sy ste mu pla có wek za rów no
kształce nia spe cja l ne go, jak i inte gra cyj ne go. Sy ste -
mu obe j mującego ta k że za sa dy prze cho dze nia z jed nej
pla ców ki do dru giej, cer ty fi ka cji po by tu
(wypełniającego spełnia nie obo wiązku szko l ne go) a
prze de wszy stkim czy te l nie i od po wie d nio do po trzeb
fi nan sowa ne go.
3. Usta le nie za sad kiero wania- przyj mowa nia dzie ci
do po szcze gó l nych pla có wek. Samo kry te rium opłaca -
l no ści (np. po przez sku pie nie wszy stkich ucz niów w
jed nej pla ców ce) nie może tu taj mieć za sto so wa nia.
4. Od po wied nie zor gani zo wa nie (w tym ta k że li cze b -
ność) i wy po sa że nie ww. pla có wek  w sprzęt, po mo ce, 
ka drę pe da go giczną i w ka drę wspie rającą. Po trze b -
ne jest da nie ww. pla ców kom mo ż li wo ści działania
zgod ne go z re a l nie wy stę pującymi po trze ba mi i
współczesną wiedzą a nie ogra ni cza nie ich przez szty w -
ne, nie znające od stępstw prze pi sy.
5. Przy go to wa nie od po wie d nio, zgod nie z re a l ny mi
po trze ba mi, wy kształco nej ka dry, któ ra zna j dzie
swo je mie j s ce wszę dzie tam, gdzie tra fi uczeń z nie -
pełno spra w no ścią. Ta k że do pla có wek ogól nodo stę p -
nych. Po win ny się zmie nić prze pi sy, któ re obe c nie
de cy dują o tym, kto i gdzie może uczyć, ja kie za so by
ka dro we mogą wy stę po wać w da nym ty pie pla ców ki. 
6. Do sto so wa nie pro gra mów szkół wy ższych
kształcących ka drę na uczy cielską do po trzeb i po stu lo -
wa nych zmian w tym za kre sie. Ideałem by było, gdy by 
ka ż dy na uczy ciel, nie za le ż nie od tego gdzie pra cu je,
po sia dał obo wiązkową, pod sta wową wie dzę i umie -
ję t no ści pra cy z ucz niem nie pełno spra w nym. 
7. Do strze ga się po trze bę, by ka ż da szkoła re jo no wa
miała cha ra kter szkoły włączającej i była przy go to -
wa na na ewen tu a l ność przy ję cia ucz nia nie pełno spra w -
ne go. 
8. Zwra ca się ta k że uwa gę na to, że w sa mych szkołach
spe cja l nych też są bar dzo ró ż ni ucz nio wie. Nie któ rych
ucz niów – z uwa gi na nie mo ż ność za spo ko je nia ich spe -
cy fi cz nych po trzeb (np. ucz niów z mpd) – mimo fa ktu
ich upo śle dze nia umysłowe go, szkoły spe cja l ne, na wet
te no mi na l nie dla nich powołane, nie przy j mują.

W śro do wi sku do mi nu je ta k że prze ko na nie, że obe c nie
posyłanie dzie cka głębiej upo śle dzo ne go umysłowo
do pla ców ki ogól nodo stę p nej jest niewłaści we. Po do -
b nie za niewłaści we uwa ża ne jest posyłanie do pla có -
wek spe cja l nych dzie ci będących w no r mie
inte le ktua l nej ale z in ny mi za bu rze nia mi roz wo ju (np.
ze wzglę du na za bu rze nia za cho wa nia i brak mowy).

9. Ko le j nym po stu la tem jest znaczące uzu pełnie nie sie -
ci pla có wek o spe cja li sty czne ponad gimna zja l ne
prze zna czo ne dla ucz niów ze znaczącymi pro ble ma -
mi, ta ki mi, któ re unie mo ż li wiają uczę sz cza nie do
ogól nodo stę p nych.

10. Pro ble my na tu ry szcze gółowej:
� na ucza nie indy widu a l ne. Zbyt czę sto orze ka się o

ko nie cz no ści na ucza nia indy widu al ne go w sy tu a cji,
gdy po wo dem jest nie wy do lność orga niza cy j na. 

� na ucza nie indy widu a l ne ucz niów ze spe cyfi cz ny -
mi za bu rze nia mi (typu z. Aspe r ge ra, z nad pobu dli -
wo ścią, au ty z mem) lecz z normą in te le ktu alną. 

� dia g no za i orze ka nie. Po stu lu je się wcze ś nie j sze
roz po zna wa nie i diag no zo wa nie (zna ne są przykłady
ucz niów otrzy mujących orze cze nie o po trze bie
kształce nie spe cja l ne go do pie ro na po zio mie gi mna -
zjum). Dia g no sty ka jest spó ź nio na, nie pra widłowa i
ty l ko czę ścio wa. Po stu lu je my też, by za le ce nia za -
wie ra ne w orze cze niach miały cha ra kter pra kty -
cz ny, były bar dziej roz bu do wa ne tak, by mogły
służyć pe da go gom re alną po mocą. Po trze b ne są
stan dar dy diag no sty cz ne i po do b nie jak w me dy cy -
nie na le ży sto so wać al go ry t my po stę po wa nia.

� w po wy ższym kon te k ście zwra ca my też uwa gę na
po trze bę ta kiej ko re kty kształce nia le ka rzy –
zwłasz cza pie r wsze go kon ta ktu, w kli ni kach położ -
ni czych – by dzie c ko mogło wcze ś niej (od mo men tu
uro dze nia, przez pie r wsze lata ży cia aż do mo men tu
pó j ścia do szkoły) otrzy my wać sto sowną po moc i
wspa r cie peda go gi cz ne i psy cho logi cz ne.

� po ja wia się oba wa o kształt przyszłego eg za mi nu
zew nę trz ne go z ję zy ka ob ce go dla ucz niów z lek -
kim upo śle dze niem umysłowym;

� sy g nał o ko nie cz no ści zmia ny prze pi sów tak, by po -
moc na uczy cie la była obli gato ry j nie obe c na we
wszy stkich kla sach, nie ty l ko w kla sach I-IV
szkoły pod sta wo wej;

� po stu lat wpro wa dze nia stan dar dów wy po sa że nia w 
po mo ce na uko we i sprzęt pla có wek kształce nia
spe cja l ne go (np. szkoła dla umiar ko wa nie i zna cz nie
upo śle dzo nych umysłowo czę sto nie po trze bu je
ławek ale po trze bu je wó z ków, nie po trze bu je mi kro -
sko pów ale po trze bu je pio ni za to rów itp.). Uwa ga ta
do ty czy wie lu pla có wek za rów no spe cja l nych jak i
inte gra cy j nych i wszy stkich tych, w któ rych obo -
wiązek szko l ny re a li zują ucz nio wie z upo śle dze niem
umysłowym i in ny mi znaczącymi pro ble ma mi.

� sy g nał o ko nie cz no ści zmia ny we wsze l kich do ku -
men tach, aktach pra wnych no men kla tu ry. Obe c nie
posługu je my się (w ślad za akta mi pra wny mi) po ję -
cia mi, któ re nie są już ani uży wa ne ani akce p to wa ne
w świe cie; Ist nie je ko nie cz ność pod ję cia dys ku sji i
wy pra co wa nia wspó l ne go ro zu mie nia sa me go po -
ję cia „oso ba nie pełno spra w na”. Dzi siaj po ję cie to
jest ró ż nie ro zu mia ne. Pociąga to za sobą sze reg ta k -
że kon se k wen cji forma lno- pra w nych oraz fi nan so -
wych.

V. Pro ble my sa morządów
OSKKO przed sta wia, w pełnej zgo dzie wraz ze
Związkiem Miast Pol skich, po stu la ty:
1. Ko nie cz ność usta le nia usta le nie stan dar dów edu ka -
cy j nych, ta kich jak stan dar dy za trud nia nia na uczy cie li.
Pa ń stwo, na rzu cając ko le j ne obo wiązki sa morządów,
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bez usta la nia stan dar dów ogól no po l skich,  od cho dzi od
odpo wie dzial no ści za edu ka cję. Trze ba okre ślić ska lę
zo bo wiązań fi nan so wych pa ń stwa wo bec sa morządów
w za kre sie wy na gra dza nia na uczy cie li. 
2. Po trze b ne też jest do okre śle nie re la cji po mię dzy sa -
morządem a or ga nem nad zo ru peda gogi cz ne go.
Obe c nie sa morządy mają obo wiązek dbać o sieć szkół,
ale w mo men cie gdy mają po mysł na jej ra cjo nali za cję,
nie mogą nic zro bić bez po zy ty w nej opi nii ku ra to rium.
To ubezwłasno wo l nie nie or ga nu pro wadzącego. 
3. Sa morząd ma za mały wpływ na wy bór dy re kto ra
szkoły. Wy bór kan dy da ta na dy re kto ra szkoły po wi nien 
być do ko ny wa ny przez ko mi sję kon ku r sową, w któ rej
głos sta no wiący mie li by przed sta wi cie le or ga nu pro -
wadzącego. 
4. Ko nie cz ne jest utwo rze nie jed ne go sy ste mu obe j -
mującego całość po mo cy ma te ria l nej dla ucz niów.

VI. Re ko men da cje dla pro po no wa nych isto t nych
zmian w oświa cie:

1. Pro ces legi sla cy j ny : 
Po stu lu je my po wrót do efe kty w ne go dia lo gu społecz -
ne go.
W osta t nich la tach odno to wu je my opó ź nie nia w wy da -
wa niu aktów pra wnych, irra cjo na l ne te r mi ny ich kon -
sul to wa nia/wpro wa dza nia/obo wiązy wa nia, „zmia ny
reguł w tra kcie gry”, osz czędną kon su l ta cję społeczną
lub zni ko me jej uw z ględ nia nie przy two rze niu norm
pra wnych. 
1. Bon edu ka cy j ny.
Z na szych ob se r wa cji wy ni ka, że sku te cz nym oka zał się 
Pol sce tzw. bon orga niza cy j ny do sto so wa ny od dzie l nie
do ka ż dej gmi ny. W związku z tym ko nie cz na jest de ba -
ta rządu z przed stawi cie la mi sa morządów (związków
sa morządów – jak ZMP i ZGW) oraz ka dry kie ro w ni -
czej (je dyną re a l nie ogó l no polską jest OSKKO). 
Na szcze gó l nie uwa ż ne zba da nie za gad nie nia wska zu je
ta k że fakt, że kra je przo dujące w wy ni kach PISA nie
wpro wa dziły ta kich roz wiązań. 
Klu czową i tu bę dzie po zy ty w na opi nia sa morządów
pol skich oraz kon stru kty w nie prze pro wa dzo ne „kon sy -
lium” pol skich i za gra ni cz nych eko no mi stów za j -
mujących się oświatą.

2. Sy stem awan su za wo do we go na uczy cie li – pro po -
zy cja po wa ż nej zmia ny ja ko ścio wej.
OSKKO pro mu je roz wiąza nie od mien ne od aktu a l nie
wpro wa dzo ne go w Pol sce. Z na sze go oglądu spra wy
wy ni ka, że pol ski sy stem „awan su” za wo do we go nie
jest wy sta r czająco pro ja ko ścio wy. 
Pro po nu je my pod ję cie działań  w kie run ku stwo rze -
nia no we go sy ste mu awan su za wo do we go, re a l nie
po zwa lającego na pio no wy awans w ra mach szkoły.
Na le ży odejść od opłaca nia ko le j nych, na stę pujących
co ki l ka lat zbiu rokra tyzo wa nych działań na uczy cie li,
za rzu cić skom pli ko wa ny i sztu cz ny sy stem “awan su”
na rzecz pro stej za sa dy - szko l ni li de rzy po win ni
otrzy mać za swą pra cę zapłatę, wpływ na zarządza -
nie szkołą oraz odpo wie dzia l ność za swe działania

kie ro w ni cze. Na le ży zmie rzać do utwo rze nia fo r ma l -
nych sta no wisk li de rów w szko le: sze fów ze społów
przed mio to wych, wy cho wa w czych, szko l nych koor -
dy na to rów itp.
Nowy sy stem awan su i mo ty wo wa nia na uczy cie li po -
zwo li zre a li zo wać am bi cje na uczy cie li w kon stru kty -
w ny spo sób, uru cho mi akty w ność zaan ga żo wa nych w
pro ces zarządza nia i da dy re kto ro wi so ju sz ni ków, spo -
wo du je, że za cznie my płacić za re a l nie wy ko ny waną
pra cę.
Ogól no po l skie Sto wa rzy sze nie Ka dry Kie ro w ni czej
Oświa ty de kla ru je wolę roz mo wy na te mat ko nie cz -
nych do do ko na nia zmian i współpra cę kon ce pcyjną w
tym za kre sie. 
Zwra ca my ponad to uwa gę na ko nie cz ność do ko na -
nia ba dań na te mat re a li za cji am bi cji kie ro w ni czych 
na uczy cie li, przy wó dz twa w szko le. Pol ska za nie -
dbała two rze nie ubiegłoro cz ne go  ra po r tu OECD na ten
te mat. Dys po nu je my pro je ktem działań – nie wszy stko
je sz cze jest stra co ne. 
Chę t nie udo stę p ni my ogó l no polską pla t fo r mę ba -
dawczą.

3. Nad zór peda go gi cz ny
Na le ży roz począć roz mo wę o idei spra wo wa nia nad zo -
ru peda gogi cz ne go w Pol sce. Ciągłe zmia ny kon ce pcji,
prze pi sów, in ter pre ta cji, mno że nie po mysłów, kon flikt
ko m pe ten cji po wo dują zmnie j sze nie mo ty wa cji, za nie -
cha nie po dej mo wa nia prób zmia ny i zgo dę na tym cza -
so wość. 

Dy re kto rom szkół to wa rzy szy utra ta wia ry w do bre in -
ten cje i mądrość sta no wiących pra wo oświa to we. Tak
więc wo bec nad zo ru peda gogi cz ne go zarząd OSKKO
po sta no wił pre zen to wać po sta wę to ż samą wo bec po sta -
wy sto wa rzy sze nia w związku z awan sem za wo do wym.
Na le ży zacząć dys ku to wać o stra te gii i za prze stać fo r -
ma l nych zmian na po zio mie ope ra cy j nym, któ re zmie -
niają je dy nie szcze góły wdra ża nia błęd nej idei.

Opo wia da my się za mo de lem fi ń skim (rów nież Wie l ka
Bry ta nia skłania się ku zmia nie w tym kie run ku). Jest
on opa r ty o:
� sa mo oce nę i brak roz budo wa ne go „nad zo ru oświa to -

we go”
� za ufa nie do szkoły
� po wie rze nie wię kszych ko m pe ten cji sa morządom
� zna cz ne pod wy ższe nie ja ko ści kształce nia na uczy -

cie li.

Fi ń ski Na ro do wy In sty tut Edu ka cji wy ka zał w ba da -
niach, że osta t ni z po wy ższych pun któw jest klu czo wy i
zde cy do wał o po wo dze niu re form fi ń skich. 

4. Se le k cja do za wo du na uczy cie la:
Klu czo we dla po wo dze nia oświa ty w Pol sce są 
działania na rzecz zmia ny  spo so bu kształce nia na uczy -
cie li, spo sób na bo ru do za wo du, a ta k że do sko na le nia
za wo do we go na uczy cie li.
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Pod czas II Kon gre su Zarządza nia Oświatą przed sta wi -
ciel fi ń skiej Na tio nal Bo ard of Edu ca tion, L. Pa h kin
stwier dził, że „po rów nał fi ń ski  sy stem z sy ste ma mi in -
nych kra jów nor dy c kich. Są one po do b ne i fun kcjo nują
w po do bnych wa run kach. Wi dać tu jedną za sad niczą
ró ż ni cę. Sta no wią ja na uczy cie le. Ich po dej ście do pra -
cy. Na uczy ciel to po stać bar dzo wy so ko ce nio na. Ka ż -
de go roku składa się 5000 po dań na kie run ki
na uczy cie l skie. Przy j mu je się 700-800 osób. Wy bie ra ni
są na pra wdę naj le p si”

Po stu lu je my pod ję cie działań wraz z re so r tem szko l ni c -
twa wy ższe go oraz jego „klien ta mi” – dy re kto rów
szkół, na rzecz usta le nia stan dar dów kształce nia na -
uczy cie li oraz nad zo ru nad ja ko ścią tego kształce nia.

5. Stan dar dy pra cy szkół:
Wa ż ne dla pra widłowe go fun kcjo no wa nia szkół jest
usta le nie stan dar dów orga niza cy j nych, fi nan so wych
i ma te ria l nych ich fun kcjo no wa nia. 

Do pie ro na tej ba zie mo ż na w spo sób pożądany re a li zo -
wać ja ko ścio we stan dar dy pra cy szkół (bolączką szkół
jest np. re zy g na cja ze stan dar dów za trud nie nia na uczy -
cie li i two rze nie w kon se k wen cji nad mie r nie li cz nych
klas).

Pro po nu je my stwo rze nie stan dar du pod sta wo wych
usług edu ka cy j nych dla ucz nia, ro dza ju „te cz ki dla
ucz nia”, w któ rej mie ściłyby się nie zby wa l ne szko l ne
ucz nio wskie pra wa  -  jed na ko we w gmi nach bo ga tych i
bied nych, mie j skich i wie j skich, za wie rającej m.in. do -
stęp do bi b lio te ki, pra wo do prze strze ni szko l nej, mo ż li -
wość sko rzy sta nia z do ży wia nia i inne. 
Byłoby to wie l kie, refo rma to r skie osiągnię cie.

 Prawo oświatowe §

Le �zek Jan Za le ś ny
na uczy ciel kon su l tant 
Ośro dek Kształce nia Usta wi cz ne go 
Na uczy cie li
w Le sz nie

Za wa r tość: 
1. Trzy zmia ny w usta wie Ka r ta Na uczy cie la.
2. Dwie zmia ny w usta wie o sy ste mie oświa ty.
3. Zmia ny w prze pi sach wy ko na w czych wy da nych na
ba zie usta wy Ka r ta Na uczy cie la:
- zmia ny w awan sie za wo do wym na uczy cie li.
4. Zmia ny w prze pi sach wy ko na w czych wy da nych na
ba zie usta wy o sy ste mie oświa ty – sie dem zmian i no -
wo ści. 

I. Zmia ny w usta wie Ka r ta Na uczy cie la
Sejm uchwa lił:
1. w dniu 24 sie r p nia 2007 r., a opu b li ko wał w dniu 25
wrze ś nia 2007 r. usta wę o zmia nie nie któ rych ustaw
w związku z człon ko stwem Rze czypo spo li tej Pol -
skiej w Unii Eu ro pe j skiej (w tym zmia nę usta wy –
Ka r ta Na uczy cie la), jest to sió d ma zmia na te kstu
jed no li te go usta wy i weszła w ży cie z dniem ogłosze -
nia, to jest 11 paź dzie r ni ka 2007 r.;
2. w dniu 7 wrze ś nia 2007 rok., a opu b li ko wał w dniu 18 
paź dzie r ni ka 2007 r. usta wę o zmia nie usta wy o eme -
ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ube z pie czeń Społecz -
nych oraz nie któ rych in nych ustaw (w tym zmia nę

usta wy – Ka r ta Na uczy cie la), jest to ósma zmia na
te kstu jed no li te go usta wy i wcho dzi w ży cie z dniem 
2 li sto pa da 2007 r.;
3. w dniu 6 grud nia 2007 r., a opu b li ko wał w dniu 29
grud nia 2007 r. usta wę o zmia nie usta wy – Ka r ta Na -
uczy cie la, jest to dzie wiąta zmia na te kstu, któ ra
weszła w ży cie w dniu 1 sty cz nia 2008 r..

Naj waż nie j sze zmia ny w usta wie wy ni kające z trzech
ustaw zmie niających:
1. art. 10 ust. 5 pkt 1 - usta lo no, iż sto su nek pra cy z na -
uczy cie lem mia no wa nym i z na uczy cie lem dyp lo mo -
wa nym nawiązuje się na pod sta wie mia no wa nia, je że li,
mię dzy in ny mi, po sia da oby wa te l stwo pol skie, z tym że 
wy móg ten nie do ty czy oby wa te li państw człon ko -
wskich Unii Eu ro pe j skiej, Kon fe de ra cji Szwa j ca r skiej
lub pa ń stwa człon ko wskie go Euro pe j skie go Po ro zu -
mie nia o Wo l nym Han d lu (EFTA) - stro ny umo wy o
Eu ro pe j skim Ob sza rze Go spo da r czym. 
2. art. 88 ust. 2a pkt 1 - usta lo no, iż na uczy cie le uro -
dze ni po dniu 31 grud nia 1948 r., a przed dniem 1 sty cz -
nia 1969 r., za cho wują pra wo do eme ry tu ry bez
wzglę du na wiek je że li:
• spełnili wa run ki do uzy ska nia eme ry tu ry, okre ślo ne

w ust. 1, w ciągu dzie się ciu lat (czy li do ko ń ca
grud nia 2008 roku) od dnia wej ścia w ży cie usta wy
z dnia 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach z
Fun du szu Ube z pie czeń Społecz nych (Dz. U. z 2004
r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), z wyjątkiem wa run ku 
roz wiąza nia sto sun ku pra cy, oraz

ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŚWIATOWYM
do sty cz nia 2008 r.
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• nie przystąpili do otwa r te go fun du szu eme ryta l ne go
albo złoży li wnio sek o prze ka za nie śro d ków zgro ma -
dzo nych na ra chun ku w otwa r tym fun du szu eme ry ta -
l nym, za po śred ni c twem Zakładu Ube z pie czeń
Społecz nych, na do cho dy bu dże tu pa ń stwa.

3. art. 30 ust. 3 otrzy mał brzmie nie „Śred nie wy na gro -
dze nie na uczy cie la sta ży sty sta no wi co naj mniej 82 %
kwo ty ba zo wej, okre śla nej dla na uczy cie li co ro cz nie
w usta wie bu dże to wej.”
4. art. 30 ust. 11 otrzy mał brzmie nie „Pod wy ższe nie
wy na gro dzeń dla na uczy cie li na stę pu je nie pó ź niej niż
w ciągu 3 mie się cy po ogłosze niu usta wy bu dże to wej, 
z wy rów na niem od dnia 1 sty cz nia da ne go roku .
5. uchwa lo no na rok 2008  kwo tę ba zową dla na uczy -
cie li w wy so ko ści 2074,15 (w roku 2007 w usta wie bu -
dże to wej przy ję to kwo tę ba zową w wy so ko ści 1885,59
zł).

Pod sta wy pra w ne:
• usta wa z dnia 26 sty cz nia 1982 r. - Ka r ta Na uczy cie la 

(t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianą w:
2006 r. nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, 2007 r.
nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689; nr
158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i
nr 247, poz. 1821), 

• art. 2 usta wy z dnia 24 sie r p nia 2007 r. o zmia nie nie -
któ rych ustaw w związku z człon ko stwem Rze czypo -
spo li tej Pol skiej w Unii Eu ro pe j skiej (Dz. U. nr 176,
poz. 1238),

• art. 2 usta wy z dnia 7 wrze ś nia 2007 r. o zmia nie usta -
wy o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ube z pie czeń
Społecz nych oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. nr 
191, poz. 1369).

II. Zmia ny w usta wie o sy ste mie oświa ty.

Sejm uchwa lił:
1. w dniu 7 wrze ś nia 2007 r., a opu b li ko wał w dniu 28
wrze ś nia 2007 r. usta wę o Ka r cie Po la ka (w tym zmia nę
usta wy o sy ste mie oświa ty), jest to sze s na sta zmia na
te kstu usta wy o sy ste mie oświa ty po ogłosze niu
te kstu jed no li te go w 2004 r., wcho dzi w ży cie 29
ma r ca 2008 r..
2. w dniu 7 wrze ś nia 2007 r., a 1 paź dzie r ni ka 2007 r.
opu b li ko wał usta wę o  zmia nie usta wy o sy ste mie
oświa ty, jest to sie dem na sta zmia na te kstu usta wy
o sy ste mie oświa ty po ogłosze niu te kstu jed no li -
te go w 2004 r., weszła w ży cie czę ścio wo 16 paź dzie r -
ni ka 2007 r., a czę ścio wo 1 sty cz nia 2008 r..

Naj waż nie j sze zmia ny w usta wie wy ni kające z dwóch
ustaw zmie niających:
1. art. 94a ust. 2 pkt 3a - do da no do gru py osób nie -
będących oby wa te la mi pol ski mi, któ re  ko rzy stają w
Pol sce z na uki w pu b li cz nych szkołach ponad gimna zja -
l nych, doty ch cza so wych pu b li cz nych szkołach ponad -
pod sta wo wych, pu b li cz nych szkołach ar ty sty cz nych,
pu b li cz nych zakładach kształce nia na uczy cie li i pu b li -
cz nych pla ców kach na wa run kach do tyczących oby wa -

te li pol skich - oso by po sia dające ważną Ka r tę Po la -
ka;
2. w sie dem na stej zmia nie te kstu usta wy:
� wpro wa dzo no indy widu a l ne obo wiązko we ro cz ne

przy go to wa nie przed szko l ne obe j mujące dzie ci,
któ rych stan zdro wia unie mo ż li wia lub zna cz nie
utrud nia uczę sz cza nie do przed szko la lub szkoły,

� okre ślo no, iż dy re ktor przed szko la lub szkoły pod -
sta wo wej, w któ rej są zor gani zo wa ne od działy
przed szko l ne, or ga ni zu je indy widu a l ne obo wiązko -
we ro cz ne przy go to wa nie przed szko l ne w po ro zu -
mie niu z or ga nem pro wadzącym,

� do ty pów gi mna zjum i szkół ponad gimna zja l nych
do da no szkoły dwu ję zy cz ne,

� zde fi nio wa no te r mi ny: szkoła  oraz od dział dwu ję -
zy cz ny, szkoła oraz od dział inte gra cy j ny,

� okre ślo no, iż za da niem oświa to wym gmi ny jest za pe -
w nie nie kształce nia, wy cho wa nia i opie ki ta k że w in -
nych fo r mach wy cho wa nia przed szko l ne go
(za sa dy two rze nia, kwa li fi ka cje ka dry, nad zór peda -
go gi cz ny, za sa dy do to wa nia),

� włączo no do krę gu szkół, dla któ rych nie usta la się
ob wo dów szkoły dwu ję zy cz ne, szkoły dla mnie j szo -
ści et ni cz nych oraz społecz no ści posługujących się
ję zy kiem re gio na l nym,

� wpro wa dzo no, w celu wspie ra nia pra widłowe go roz -
wo ju ucz niów, mo ż li wość zor gani zo wa nia w szko le
stołówki.

Pod sta wy pra w ne:
• usta wa z dnia 7 wrze ś nia 1991 r. o sy ste mie oświa ty

(t. j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmia na mi 
w: 2004 r. nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781; 2005
r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020,
nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz.
2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 
227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz.
542; nr 115, poz. 791; nr 120, poz. 818; nr 180, poz.
1280 i nr 181, poz. 1292), 

• art. 26 usta wy z dnia 7 wrze ś nia 2007 r. o Ka r cie Po -
la ka (Dz. U. nr 180, poz. 1280).

III. Zmia ny w prze pi sach wy ko na w czych wy da -
nych na ba zie usta wy Ka r ta Na uczy cie la.

Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej: 
w dniu 14 li sto pa da 2007 r. pod pi sał, a 16 li sto pa da
2007 r. opub li ko wa no roz porządze nie zmie niające roz -
porządze nie w spra wie uzy ski wa nia sto p ni awan su
za wo do we go przez na uczy cie li, jest to dru ga zmia -
na prze pi su, któ ra weszła w ży cie 1 grud nia 2007 r..

Naj waż nie j sze zmia ny w roz porządze niu:
• dotąd załącza ne do wnio sku o wszczę cie po stę po wa -

nia kwali fika cyj ne go do ku men ty typu: za twier dzo ny
plan roz wo ju za wo do we go, złożo ne spra wo z da nie z
re a li za cji pla nu, oce na do ro b ku za wo do we go zo stają
zastąpio ne przez za świa d cze nie dy re kto ra za wie -
rające in fo r ma cje o:
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� wy mia rze za trud nie nia pod czas sta żu, 
� da cie za twier dze nia pla nu roz wo ju za wo do we go,
� da cie złoże nia przez na uczy cie la spra wo z da nia z re a -

li za cji pla nu,
� uzy ska nej oce nie do ro b ku za wo do we go za okres sta -
żu,

• w przy pa d ku na uczy cie la, kan dy da ta na sto pień dyp -
lomo wa ne go, re a li za cję wy ma gań okre ślo nych w
roz porządze niu pre zen tu je się ty l ko po przez opis i
ana li zę, w szcze gó l no ści ze wska za niem uzy ska -
nych efe któw (nie ma już pi se mnych spra wo z dań),

• zmie nio no do ku men ta cję składaną przez na uczy -
cie li wy mie nio nych w art. 9e ust. 1-3 Ka r ty Na uczy -
cie la,

• do pre cyzo wa no udział eks per tów w po stę po wa -
niach ko mi sji przy ró ż ne go typu wnio sko da w cach,

• wydłużo no okres usu wa nia przez na uczy cie la
wska za nych bra ków – do 14 dni; do pre cyzo wa no sy -
tu a cję po zo sta wie nia wnio sku bez roz po zna nia – nie -
usu nię cie wska za nych bra ków w te r mi nie.

Pod sta wy pra w ne:
• roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spo r -

tu z dnia 1 grud nia 2004 r. w spra wie uzy ski wa nia
sto p ni awan su za wo do we go przez na uczy cie li (Dz.
U. nr  260, poz. 2593 ze zmianą w 2007 r. nr 214, poz. 
1580).

IV. Zmia ny w prze pi sach wy ko na w czych wy da -
nych na ba zie usta wy o sy ste mie oświa ty.

Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej: 
1. w dniu 27 wrze ś nia 2007 r. pod pi sał, a 9 paź dzie r ni ka
2007 r. opub li ko wa no roz porządze nie w spra wie stan -
dar dów wy ma gań będących pod stawą prze pro wa -
dza nia eg za mi nów ekste rni sty cz nych, weszło w ży cie 
9 paź dzie r ni ka 2007 r. - do ty czy osób, któ re uko ń czyły
18 lat i nie są ucz nia mi szkoły - mogą uzy skać świa de c -
two uko ń cze nia szkoły pod sta wo wej, gi mna zjum lub li -
ce um ogó l no kształcącego na pod sta wie eg za mi nów
ekste rni sty cz nych prze pro wa dza nych przez okrę gową
ko mi sję eg za mi na cyjną,
2. w dniu 18 wrze ś nia 2007 r. pod pi sał, a 28 wrze ś nia
2007 r. opub li ko wa no roz porządze nie w spra wie eg za -
mi nów ekste rni sty cz nych, weszło w ży cie 28 wrze ś nia 
2007 r.,
3. w dniu 24 paź dzie r ni ka 2007 r. pod pi sał, a 9 li sto pa da 
2007 r. opub li ko wa no roz porządze nie zmie niające roz -
porządze nie w spra wie stan dar dów wy ma gań
będących pod stawą prze pro wa dza nia eg za mi nu po -
twier dzającego kwa li fi ka cje za wo do we, jest to trze -
cia zmia na prze pi su, i weszła w ży cie 24 li sto pa da
2007 r.,
4. w dniu 24 paź dzie r ni ka 2007 r. pod pi sał a 16 li sto pa -
da 2007 r.  opub li ko wa no roz porządze nie w spra wie
pod staw pro gra mo wych kształce nia w dzie się ciu 
ko le j nych za wo dach ob ję tych kla sy fi kacją za wo dów 
szko l ni c twa za wo do we go, - załącznik do roz porządze -
nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 26 cze r w ca

2007 r. w spra wie kla sy fi ka cji za wo dów szko l ni c twa
za wo do we go (Dz. U. Nr 124, poz. 860), weszło w ży cie
2 grud nia 2007 r.,
5. w dniu 7 sty cz nia 2008 r. pod pi sał, a dnia 9 sty cz nia
2008 r. opu b li ko wał prze pis zmie niający roz porządze -
nie w spra wie wa run ków i spo so bu oce nia nia, kla syfi -
ko wa nia i pro mo wa nia ucz niów i słucha czy oraz
prze pro wa dza nia spra w dzia nów i eg za mi nów w
szkołach pu b li cz nych, jest to dru ga zmia na te kstu
roz porządze nia, któ ra weszła w ży cie z dniem
ogłosze nia to jest 9 sty cz nia 2008 r.,
6. w dniu 10 sty cz nia 2008 r. pod pi sał, a 17 sty cz nia
2008 r. opub li ko wa no roz porządze nie w spra wie ro -
dza jów in nych form wy cho wa nia przed szko l ne go,
wa run ków two rze nia i orga ni zo wa nia tych form
oraz spo so bu ich działania, prze pis wszedł w ży cie 25
sty cz nia 2008 r.,
7. w dniu 14 li sto pa da 2007 r. pod pi sał a 16 li sto pa da
2007 r.  opub li ko wa no roz porządze nie w spra wie wa -
run ków i spo so bu wy ko ny wa nia przez przed szko la,
szkoły i pla ców ki pu b li cz ne za dań umo ż li wiających
pod trzy my wa nie po czu cia to ż sa mo ści na ro do wej,
et ni cz nej i ję zy ko wej ucz niów na leżących do mnie j -
szo ści na ro do wych i et ni cz nych oraz społecz no ści
posługującej się ję zy kiem re gio na l nym, weszło w ży -
cie 2 grud nia 2007 r.

Naj waż nie j sze no wo ści i zmia ny (wpi sy wg nu me ra cji
jak wy żej):
1. roz porządze nie usta liło stan dar dy wy ma gań będące
pod stawą prze pro wa dza nia eg za mi nów ekste rni sty cz -
nych z za kre su na stę pujących ty pów szkół - szkoły pod -
sta wo wej dla do rosłych, gi mna zjum dla do rosłych i
li ce um ogó l no kształcącego dla do rosłych,
2. roz porządze nie za wie ra :
� wa run ki i tryb prze pro wa dza nia eg za mi nów ekste rni -

sty cz nych w se sji zi mo wej i je sien nej, 
� wa run ki oce nia nia pod czas eg za mi nów,
� wy so kość opłat po bie ra nych za eg za mi ny eks ter ni -

sty czne z po szcze gó l nych za jęć edu ka cy j nych,
� wa run ki wy na gra dza nia egza mi na to rów;
3. zmia ny w załączni ku do roz porządze nia:
� zmie nio no w ta be li w przy pa d ku za wo du „dru karz”

oz na cze nie sym bo lu cy fro we go za wo du z „734[01]”
na „825[01]”,

� do da no nowy za wód (dotąd było wy mie nio nych 185) 
wraz ze stan dar dem wy ma gań będącym pod stawą
prze pro wa dza nia eg za mi nu po twier dzającego kwa li -
fi ka cje za wo do we – „lp. 186” o oz na cze niu cy fro -
wym „342[03]” i na zwie „te ch nik eks plo a ta cji
po rtów i te r mi na li” – kształce nie w tym za wo dzie od -
by wa się w 2-le t nim cy klu na uki w szko le po li cea l -
nej,

� nowe brzmie nie otrzy mały stan dar dy wy ma gań
będące pod stawą prze pro wa dza nia eg za mi nu po -
twier dzającego kwa li fi ka cje za wo do we w przy pa d ku 
za wo dów: sprze da w ca, dru karz oraz asy stent oso by
nie pełno spra w nej;
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4. okre ślo no pod sta wy pro gra mo we kształce nia w na -
stę pujących dzie się ciu  za wo dach:
� fo to te ch nik - sym bol cy fro wy 313[01];
� me cha nik- mon ter ma szyn i urządzeń - sym bol cy fro -

wy 723[02];
� mo de larz od le w ni czy - sym bol cy fro wy 721[04];
� mon ter in sta la cji i urządzeń sa ni ta r nych - sym bol cy -

fro wy 713[02];
� ope ra tor ma szyn i urządzeń od le w ni czych - sym bol

cy fro wy 812[03];
� te ch nik gó r ni c twa od kryw ko we go - sym bol cy fro wy

311[13];
� te ch nik gó r ni c twa pod zie mne go - sym bol cy fro wy

311[15];
� te ch nik ochro ny śro do wi ska - sym bol cy fro wy

311[24];
� te ch nik od le w nik - sym bol cy fro wy 311[26];
� te ch nik te ch no lo gii dre w na - sym bol cy fro wy

311[32];
5. po zmia nach w roz porządze niu:
� umo ż li wio no w roku szko l nym 2007/2008 ab so l -

wen tom trzy le t nich te ch ni ków i szkół rów no rzęd -
nych dla młod zie ży na pod bu do wie szkoły
za sad ni czej przystąpie nie do eg za mi nu doj rzałości
(tzw. „sta rej ma tu ry”) – ko rzy stają przy tym z wszy -
stkich upra w nień ja kie daje prze pis o or ga ni za cji eg -
za mi nu doj rzałości; oczy wi ście mogą wy brać
eg za min ma tu ra l ny,

� okre ślo no te r min wy bo ru przed mio tów zda wa nych
w czę ści pi se mnej i ust nej eg za mi nu doj rzałości do
dnia 14 sty cz nia 2008 r.;

6. w roz porządze niu m.in.:
� okre ślo no re a li za cję wy cho wa nia przed szko l ne go

pro wa dzo ne go w fo r mach „ze społów wy cho wa nia
przed szko l ne go” lub „pun ktach przed szko l nych”,
po przez za ję cia pro wa dzo ne w nie któ re dni tygo dnia
lub pro wa dzo ne co dzien nie w gru pach liczących od 3 
do 25 dzie ci;

� usta lo no mi ni ma l ny czas za jęć wy cho wa nia przed -
szko l ne go pro wa dzo ne go w in nych fo r mach  na 3 go -
dzi ny dzien nie oraz 12 go dzin tygo dnio wo;

� oz na czo no wa run ki, któ re musi spełniać lo kal
prze zna czo ny na pro wa dze nie za jęć - wi nien za pe w -
niać bez pie cz ne i hi gie ni cz ne wa run ki po by tu oraz
być wy po sa żo nym w sprzęt i po mo ce dy da kty cz ne
nie zbęd ne do re a li za cji pod sta wy pro gra mo wej lub
jej wy bra nych czę ści;

� wska za no dzien nik za jęć ze społu lub pun ktu jako
do ku ment prze bie gu działal no ści wy cho wa w czej i
opie ku ń czej z dzie ć mi, a ta k że dane oso bo we dzie ci i
ich obe cność na za ję ciach;

� opi sa no za kres in fo r ma cji, któ ra musi zna leźć się w
do ku men cie or ga nu pro wadzącego do tyczącego or -
ga ni za cji ze społu lub pun ktu; 

� spre cy zo wa no za kres za dań na uczy cie li pro -
wadzących za ję cia w ze spo le lub pun kcie do -
tyczących:

• współdziałania z ro dzi ca mi w spra wach na ucza nia i
wy cho wa nia dzie ci,

• za cho wa nia właści wej ja ko ści pra cy,
• pro wa dze nia ob se r wa cji peda go gi cz nych,
• współpra cy ze spe cja li sta mi świadczącymi dzie ciom

po moc psycho logicz no-peda go giczną lub me dyczną.
7. W roz porządze niu m.in.:
• okre ślo no pod trzy my wa nie i roz wi ja nie po czu cia to -
ż sa mo ści na ro do wej, et ni cz nej i ję zy ko wej ucz niów
przez pro wa dze nie:

� na uki ję zy ka mnie j szo ści na ro do wej lub et ni cz nej,
zwa ne go da lej “ję zy kiem mnie j szo ści”, oraz ję zy ka
re gio nal ne go,

� na uki włas nej hi sto rii i ku l tu ry, a ta k że ge o gra fii pa ń -
stwa, z któ re go ob sza rem ku l tu ro wym uto ż sa mia się
mnie j szość na ro do wa, za jęć ar ty sty cz nych lub in -
nych do da t ko wych za jęć;

• usta lo no, iż na ukę wspo mnia ne go ję zy ka or ga ni zu je
dy re ktor pla ców ki na pi se m ny wnio sek ro dzi ców
ucz nia, składa ny na za sa dzie do bro wol no ści - wnio -
sek do ty czy od po wie d nio całego okre su, na któ ry
dzie c ko jest przy j mo wa ne do przed szko la, oraz
całego okre su na uki ucz nia w szko le – w wy mia rze 4
go dzin tygo dnio wo;

• wy szcze gól nio no, iż na uka może się od by wać w:
� od działach liczących co naj mniej 7 dzie ci (w

szkołach ponad gimna zja l nych co naj mniej 14),
� gru pach mię dzy od działowych, utwo rzo nych z ucz -

niów ró ż nych od działów na po zio mie da nej kla sy nie
mogących li czyć mniej niż 7 ucz niów (w szkołach
ponad gimna zja l nych co naj mniej 14),

� gru pach mię dzy kla so wych, utwo rzo na z ucz niów ró -
ż nych klas, w któ rej na ucza nie od by wa się według
or ga ni za cji na ucza nia w kla sach łączo nych, nie
mogących li czyć mniej niż 3 i wię cej niż 14 ucz niów,

� ze społach między przed szko l nych lub mię dzy szko l -
nych, nie mogących li czyć mniej niż 3 i wię cej niż 20
ucz niów (przy wy mia rze 3 go dzin tygo dnio wo).

• pod kre ślo no, iż szkoły po dej mują, w ra zie ta kiej po -
trze by, do da t ko we działania mające na celu pod trzy -
my wa nie i roz wi ja nie po czu cia to ż sa mo ści et ni cz nej
ucz niów ro m skich oraz wspo ma gające edu ka cję tych 
ucz niów, w szcze gó l no ści pro wadzą za ję cia wy rów -
na w cze, a w szko le mo ż na za trud nić w cha ra kte rze
po mo cy na uczy cie la asy sten ta edu ka cji ro m skiej -
udzie la on ucz niom ro m skim po mo cy w kon ta ktach
ze śro do wi skiem szko l nym oraz współdziała z ich ro -
dzi ca mi i ze szkołą.

Pod sta wy pra w ne:
1. roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
27 wrze ś nia 2007 r. w spra wie stan dar dów wy ma gań
będących pod stawą prze pro wa dza nia eg za mi nów
ekste rni sty cz nych (Dz. U. nr 184 poz. 1309),
2. roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
18 wrze ś nia 2007 r. w spra wie eg za mi nów ekste rni sty -
cz nych (Dz. U. nr 179, poz. 1273),
3. roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spo r -
tu z dnia 3 lu te go 2003 r. w spra wie stan dar dów wy ma -
gań będących pod stawą prze pro wa dza nia eg za mi nu
po twier dzającego kwa li fi ka cje za wo do we (Dz. U. nr
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49, poz. 411 ze zmia na mi w: 2005 r. nr 66, poz. 580;
2006 r. nr 226, poz. 1649; 2007 r. nr 207, poz. 1497),
4. roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
24 paź dzie r ni ka 2007 r. w spra wie pod staw pro gra mo -
wych kształce nia w za wo dach: fo to te ch nik, me cha nik-
 mon ter ma szyn i urządzeń, mo de larz od le w ni czy, mon -
ter in sta la cji i urządzeń sa ni ta r nych, ope ra tor ma szyn i
urządzeń od le w ni czych, te ch nik gó r ni c twa od kryw ko -
we go, te ch nik gó r ni c twa pod zie mne go, te ch nik ochro -
ny śro do wi ska, te ch nik od le w nik i te ch nik te ch no lo gii
dre w na (Dz. U. nr 213, poz. 1569),
5. roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 
30 kwie t nia 2007 r. w spra wie wa run ków i spo so bu oce -
nia nia, kla syfi ko wa nia i pro mo wa nia ucz niów oraz
prze pro wa dza nia spra w dzia nów i eg za mi nów w
szkołach pu b li cz nych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmia -
na mi w: 2007 r. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz. 9),

6. roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
10 sty cz nia 2008 r. w spra wie ro dza jów in nych form
wy cho wa nia przed szko l ne go, wa run ków two rze nia i
orga ni zo wa nia tych form oraz spo so bu ich działania
(Dz. U. nr 7, poz. 38),
7. roz porządze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
14 li sto pa da 2007 r. w spra wie wa run ków i spo so bu wy -
ko ny wa nia przez przed szko la, szkoły i pla ców ki pu b li -
cz ne za dań umo ż li wiających pod trzy my wa nie po czu cia 
to ż sa mo ści na ro do wej, et ni cz nej i ję zy ko wej ucz niów
na leżących do mnie j szo ści na ro do wych i et ni cz nych
oraz społecz no ści posługującej się ję zy kiem re gio na l -
nym (Dz. U. nr 214, poz. 1579).

 Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie

Iwo na Gu ba ń �ka
na uczy ciel kon su l tant
Ośro dek Kształce nia Usta wi cz ne go 
Na uczy cie li w Le sz nie

Mimo że mamy już rok 2008,
chciałbym jed nak po wró cić je sz cze do mi -
nio ne go – 2007, 
w któ rym OKUN w Le sz nie zor ga ni zo wał
kon kurs litera cko-p lasty cz ny dla ucz niów

le sz czy ń skich  szkół pod sta wo wych, gi mna zjów i szkół
ponad gimna zja l nych. Te mat kon ku r su, któ ry brzmiał:
„Le sz no – na sza mała oj czy z na”, nie wy ma ga chy ba
żad ne go ko men ta rza. Kon kurs odbył się dzię ki zaan ga -
żo wa niu ucz niów, 
ich opie ku nów, pra co w ni ków OKUN, ale ta k że, a może
prze de wszy stkim, dzię ki panu Ada mo wi Ken klo wi,
wice pre ze so wi fi r my Wer ner Ken kel z Krzy cka Wie l -
kie go. To właś nie on był fun da to rem na gród dla ucze st -
ni ków kon ku r su. 

Pa tro na tem me dia l nym kon kurs objęły: Te le -
wi zja Le sz no oraz „Pa no ra ma Le sz czy ń ska”, któ re uho -
no ro wały zwy cię z ców upo min ka mi. Swoją obe cno ścią
za szczy cił wszy stkich ze bra nych w dniu roz strzy g nię -
cia wy ni ków kon ku r su (16.11.2007 r.) dr Alo j zy Ko -

LESZNO – NASZA MAŁA OJCZYZNA

  Dr Alo j zy Ko nior, pre zes Lesz czy ń skie go 
  To wa rzy stwa Kul tura l ne go.

  Na gro dze ni i wy ró ż nie ni ucz nio wie wraz z opie ku na mi
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nior, pre zes Lesz czy ń skie go To wa rzy stwa
Kul tura l ne go.
W jury za sie d li Ma ria Świtała, Bo gu miła Ko ko si -
ń ska, Mi rosława Wąso wska oraz zna ni le sz czy ńs -
cy po eci: Ry szard Bi be r stajn i Ta de usz
Ho f ma ń ski.

Szkoły pod sta wo we naj li cz niej re pre zen -
to wały: Szkoła nr 12 i Szkoła nr 13 z Le sz na. Spo -

śród gi mna zjów wy ró ż nić na le ży: Gi mna zjum nr 4 i Gi -
mna zjum nr 8 z Le sz na. Wśród szkół
ponad gimna zja l nych do mi no wało III Li ce um Ogó l no -
kształcące .

Wy ni ki kon ku r su w ka te go rii li te ra c kiej:
• szkoły pod sta wo we
I mie j s ce - Zu zan na Kro pin ska ze Szkoły Pod sta wo wej
nr 12
II mie j s ce – Małgo rza ta Ko la si ń ska ze Szkoły Pod sta -
wo wej nr 12 i Bar ba ra Ku biak ze Szkoły Pod sta wo wej
nr 5
III mie j s ca nie przy zna no
Wy ró ż nie nia: Fi lip Phi la vong ze Szkoły Pod sta wo wej
nr 9, Olga Me jer ze Szkoły Pod sta wo wej nr 12
• gi mna zja
I mie j s ce – Anna Do brzy ń ska z Gi mna zjum nr 8
II mie j s ce – Ale ksan der Ko r ty le wski z Gi mna zjum nr 8
III mie j s ce – Da ria Mądra
Wy ró ż nie nie: Mo ni ka Ka cz ma rek z Gi mna zjum nr 9 
• szkoły ponad gimna zja l ne
I mie j s ca nie przy zna no
II mie j s ce – Ka ta rzy na Po le wicz z III Li ce um Ogó l no -
kształcącego
III mie j s ce – Da nu ta Si ko r ska  z III Li ce um Ogó l no -
kształcące e go oraz Zu zan na Ci cho ra cka 
z Ze społu Szkół Rolni czo-Bu dow la nych w Le sz nie 
Wy ró ż nie nie: To masz Ko wa l czyk z  III Li ce um Ogó l -
no kształcącego

Wy ni ki kon ku r su w ka te go rii pla sty cz nej:
• szkoły pod sta wo we
I mie j s ce – Ma ria Pie tro wska ze Szkoły Pod sta wo wej nr 
12
II mie j s ce – Ma r ce li na Prus ze Szkoły Pod sta wo wej nr
12
III mie j s ce= Jo an na Dwo r nik ze Szkoły Pod sta wo wej nr 
12
Wy ró ż nie nia:
Ja go da Ka sz ko wiak ze Szkoły Pod sta wo wej nr 12, Ma -
ria Ku c ner, Pa try cja Mu sie lak, Pa u li na Kozłowska,
Anna Szłapka ze Szkoły Pod sta wo wej nr 13
• gi mna zja
I mie j s ce – Ane ta Sro ka z Gi mna zjum nr 8
II mie j s ce – Ja go da Ję ci ko wska z Gi mna zjum nr 8
III mie j s ce – Ag nie sz ka Ste p han z Gi mna zjum nr 8 i
Ale ksan dra Sie d le cka z Gi mna zjum nr 8
Na gro dzo ne uczen ni ce to pod opie cz ne pani Bar ba ry
Na pie ra l skiej.
Wy ró ż nie nia:
Kla u dia Cie śla wska, Ma r ta Ćwi kli ń ska, Zu zan na Ka -
sprzak, Mikołaj Ro sz czak,  Mo ni ka Su che cka, Oskar
Śli wi ń ski, Grze gorz Za me l ski, Pa u li na Za wa r ta z Gi -
mna zjum nr 8, 
Dia na Busz z Gi mna zjum nr 4, Da wid Ma i son z Gi mna -
zjum nr 7, Eryk Gie zek z Ośro d ka Szkol no-Wy -
chowaw cze go w Ry dzy nie
• szkoły ponad gimna zja l ne
I mie j s ca nie przy zna no
II mie j s ce – We ro ni ka Kołak z III Li ce um Ogó l no -
kształcącego

  I mie j s ce w ka te go rii pla sty cz nej – Ma ria Pie tro wska 
  ze Szkoły  Pod sta wo wej nr 12

 III mie j s ce w ka te go rii li te ra c kiej – Da nu ta Si ko r ska  
 z III Li ce um Ogó l no kształcące e go 
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III mie j s ce – Ka ta rzy na Szy m ko wiak z III Li ce um 
Ogó l no kształcącego

Wy ró ż nie nia: Jo an na Kiałka, Jo an na Ławe cka, Ma g da -
le na Wa l czak z III Li ce um Ogó l no kształcącego 

Dr Alo j zy Ko nior wystąpił ze wspa niałą ini -
cja tywą opub li ko wa nia na gro dzo nych prac w spe cja l nej 
wkładce  do „Przy ja cie la Ludu”. 

Do ko ń ca grud nia 2007 r. na gro dzo ne pra ce
mo ż na było obe j rzeć w Ośro d ku Kształce nia Usta wi cz -
ne go Na uczy cie li w Le sz nie.

Wy zna cie Le sz no. Wy pru ty ra tusz – 
czte ry wie ży ce dzio biące nie bo,
tro chę tę sk no ty,
ja kieś kłopo ty – 
La bi rynt ulic jak głupi re bus…
Le sz no wsty d li we sza re
Le sz no miłosne z se r ca mi w dzwo nach
dzi w ne za klę te, grze sz ne i świę te…

Sta nisław Gro cho wiak, wiersz po świę co ny przy ja -
ciołom /ma szy no pis/,  
za: J. M. Ha lec, Spa cer po Le sz nie Gro cho wia ka

Wszy stkim, któ rzy zaan ga żo wa li się w kon -
kurs, a prze de wszy stkim ucz niom – de dy ku ję ten
wiersz naj bar dziej zna ne go współcze s no ści lesz czy nia -
ni na. 

 Opie kun od bie rający po dzię ko wa nie za przy go to wa nie
  ucze st ni ka do kon ku r su

W dniu 6 lu te go 2008 r w bu dyn ku
OKUN przy uli cy Li po wej 9 odbyło się spo t ka nie 
dy re kto rów ośro d ków do sko na le nia na uczy cie li.
Pro wa dziła je Do ro ta Me chli ń ska, wi zy ta tor w
Ku ra to rium Oświa ty w Po zna niu.

Zmia ny w pra wie oświa to wym omó wił
Le szek Za le ś ny, na uczy ciel kon su l tant w OKUN
w Le sz nie.

Pra kty cz ne wska zów ki na te mat ka pi tału lu dz -
kie go przed sta wił Grze gorz Bo gacz, dy re ktor
Ośro d ka Do sko na le nia Na uczy cie li w Pile.

Spo t ka nie stało się nie ty l ko okazją do
wy mia ny do świa d czeń, ale rów nież do
pogłębie nia współpra cy mię dzy ośro d ka mi do -
sko na le nia na uczy cie li.    (M. W.)

Spo t ka nie dy re kto rów ośro d ków 
do sko na le nia na uczy cie li

  Grze gorz Bo gacz, dy re ktor Oœro d ka Do sko na le nia Na uczy cie li 
  w Pile

 Dy re kto rzy ośro d ków do sko na le nia na uczy cie li oraz
 Do ro ta Me chli ń ska, wi zy ta tor w Ku ra to rium
  Oświa ty w Po zna niu
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Witryna literacka �
Pub li ku je my nie któ re z te kstów na gro dzo nych w kon ku r sie „Le sz no – na sza mała oj czy z na”.
Za cznie my od wie r szy. W na stę p nym wy da niu „Pro ble mów Oświa ty i Wy cho wa nia” – fra g men ty utwo rów pi sa -
nych prozą.

Bar ba ra Ku biak
(II mie j s ce, Szkoła Pod sta wo wa nr 5 w Le sz nie)

Le sz no – moje mia sto

Tu taj do szkoły cho dzę
I fan ta zji pu sz czam wo dze.

Znam ka ż dy zakątek,
wiem, że jest ład, porządek. 

Unii Le sz no ki bi cu ję
i szy bo w ce ob se r wu ję!

Lu dzie się tu uśmie chają,
Wszy s cy wszy stkich do brze znają.

Kul tu ra l ni są i mili,
po móc mogą w ka ż dej chwi li

A więc nie ma co tu kryć,
w moim mie ście chce się żyć! 

Da ria Ma g da le na Mądra
(III mie j s ce – gi mna zjum)

O sza lo ny ar ty sto!

O sza lo ny ar ty sto!
O nie my człowie ku!
O upo j ny ko chan ku!

O cza sie!

Tak wie le tra cisz, prze chodząc w popłochu
Omi jając ka mie ni ce, świecące złotem li ści.

Stąpając mięk ko stopą po uli cy, za ta piasz się ja k by w
chmu rach,

W słod kim nie bie, w nad zie jach, w po trze bie.

Mi jasz ten bu dy nek,
Niby okna, drzwi i ze gar.

Niby ty l ko prze lo t ny pta ków śpiew słyszysz,
Przy j rzy się uwa ż nie,

Prze trzyj oczy,
I co wi dzisz?

Mon stru al ne go stra ż ni ka,
W ró żo wym ku bra cz ku,

Okien ni cach ja k by białych.
Mgłą przy krytą,

Ko lu mna mi do sa me go nie ba.

Ro ze j rzyj się, po patrz.
Plan ty, przy kry te kołdrą

Naj le piej wy tka nych li ści.
Wiatr naj sta ran niej rze ź bi

Posąg, nie przy po mi nający ni cze go.
Naj le p szy ar ty sta jak gdy by w ba ro ku uro dzo ny

Prze pych i monu men ta l ność kre u je, z ka szta nów i dę -
bów wie ko wych.

Cie m na la m p ka
Przy gasła,

Zasłaniając naj pięk nie j sze za ka mar ki de pta ka.
Uka zu je mrok i cie mność ja k że piękną i de li katną.

W od da li słychać plusk wody
W par ku.

Biały łabędź wita się z nad chodzącym zmie rz chem.
Układa się do snu, by ju tro po wi tać nowy dzień.
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Da nu ta Si ko r ska 
(III mie j s ce, III Li ce um Ogó l no kształcące w Le sz nie)

Uśmiech

Czy kie dy ko l wiek ko chałeś ko goś tak.
Że czułeś jak gdy by za trzy mał się czas i za marła w

bez ru chu zie mia,
Gdy ten ktoś był przy To bie?

Czy czułeś, że chcesz być za wsze już ty l ko przy tym
kimś,

Nie opu sz czać go ani na je den dzień,
A kie dy tak się działo, czułeś ja k byś umie rał od śro d -

ka,
A przed ocza mi po ja wiały się mie j s ca,
W któ rych ra zem spę dza li ście czas?

I kie dy w ko ń cu wra całeś do swe go mia sta,
Znów od ży wałeś na wi dok ka ż de go z drzew,

Ka ż dej z chmur i ka ż de go na wet naj sta r sze go i naj bar -
dziej zruj no wa ne go bu dyn ku,

Bo czułeś, że mimo wszy stko te mie j s ca mają w so bie
jakąś ma gię,

Że Two je za gu bio ne se r ce od na lazło swój dom.

Czy czułeś kie dyś, że już nic wię cej ci nie trze ba,
Że to co cię ota cza jest pię k ne,

Że grze chem byłoby pro sić o wię cej?

Je śli tak,
To mu sisz ko chać to mia sto tak jak ja,

Tak wie le mu za wdzię czać,
Ka ż de go dnia bez gra ni cz nie się cie szyć z tego i dzię -

ko wać za każdą prze żytą chwi lę,
Za ka ż dy za czer p nię ty ha ust po wie trza...w Le sz nie.

Zu zan na Ci cho ra cka
(III mie j s ce, Ze spół Szkół Rolni czo-Bu dow la nych 

w Le sz nie)

Le sz no

Ni czym se r ce...bijące...krzyczące...
Moje ręce, moje my śli i moje Słońce.

Moje ży cie...tu, w Le sz nie...
Pie r wsze kro ki...pie r wsze upa d ki.

Smu t ki i rozłąki!
Moje ka mie ni ce i uli ce.
Mój ra tusz, mój ry nek.

Moje dzie ci ń stwo i moja przyszłość!
Moja mała Wie l ka Oj czy z na!
I tak ka ż dy park, drze wo, liść,

Ka ż dy dzień, ka ż da chwi la, myśl...
Ko cham tu wra cać

I spę dzać tu czas! Le sz no
Moje Le sz no...

Ni czym se r ce...bijące...krzyczące

Fi lip Phi la vong
(wy róż nie nie, Szkoła Pod sta wo wa nr 9 w Le sz nie)

Moja mała oj czy z na

Le sz no to moje mia sto uko cha ne,
drze wa mi i kwia ta mi otu la ne.
Dzie więć pa ra fii two rzy tu de kant,
Św. Krzy ża, Mikołaja, Jana...
Jest tu sta dion też Smo czy ka – 
mnó stwo wi dzów się spo ty ka
na im pre zach mo to ro wych,
w Ak wa wi cie – na po ka zach ba lo no wych.
Na lo t ni sku za mia stem tuż
szy bo w ce go to we do lotu już.
A w par ku rosną pię k ne sta re drze wa,
któ rych li ś ć mi wiatr po wie wa.
Są tam me ta sek wo je, buki, dęby,
aka cje, lipy, miłorzę by.
Nie da le ko w sta wie łabę dzie pływają,
cały czas – ja k by du mają.
Z od da li wi dać ra tusz za by t ko wy-
klasycy styczno -rene sanso wy
i ma lo w ni cze uli cz ki,
a przy nich ba ro ko we ka mie ni cz ki.
Za da w ny mi mu ra mi – wia tra ki,
któ re zwą się „ko ż la ki”.
Jest mu ze um z za by t ka mi,
ciesząc nas epi ta fia mi,
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jest hi sto ria, nu mi z ma ty,
et no gra fia, eks po na ty.

Le sz no go ściło wie lu lu dzi na uki,
o czym świadczą sta ro dru ki.
Wśród nich Ko me ń ski z bra ci cze skich
położył pod wa li ny pod ucze l nie mie j skie.
Inny to Me t zig – wie dza jak rze ka,
fi lan trop, psy cho log, uczo ny, le karz.
Jan Jo h n ston do Le sz na przy był zza mo rza,
po ko nując ko le j ne, bez kre s ne bez dro ża,
by osie d lić się tu, pra co wać, ba dać.
Przy rod ni kiem był. Nie spo sób nie na zwać
jego imie niem zie lo ne go skwe ru.
A pre ten do wało na pra wdę wie lu!

Pro si my pana pre zy den ta,
niech o tym pa mię ta,
że na sze mia sto pię k nie j sze bę dzie,
gdy ope ra, te atr i kino przy bę dzie!
Le sz no. Ro dzin ne mia sto – to całe ży cie moje!
Jed no ścią je ste śmy – ja i ono – obo je!
Po z nałem tu dzie ci ń stwa smak –
gdy od ja dę, bę dzie mi go brak.
Dla in nych nie wy ró ż nia się ni czym, to mia sto
 zwy cza j ne
dla mnie jest Oj czyzną. To mia sto ży cio da j ne...

To masz Ko wa l czyk 
(wy ró ż nie nie, III Li ce um Ogó l no kształcące w Le sz nie)

Bo isto ta ka ż da na dźwięk słów swej oj czy z ny
Z dumą i pra wo ścią słuch tej me lo dii.
Tak też moje se r ce ro ś nie, giną wszy stkie krzy w dy,
Gdy tonę głębo ko w tej nie bia ń skie ha r mo nii.

Lecz czym byłaby owa ma cierz bez mych pro gów naj bli -
ż szych,
Bez zna jo mych miejsc, gdzie żem się wy cho wał?
Spo cz nij, po myśl w błogiej ci szy..,
Jak bar dzo tra f ne są mi nio ne słowa.

(...)

Nie bądź więc śle pcem...Ni g dy – na Boga!
Goniącym za ucie cha mi na ob cych dro gach.
Pie niądz nie rów ny plo nom co zsyła zie mia ży z na,
Jaką jest ro dzi me mia sto, a dla mnie Le sz no –
Ma mała oj czy z na. 
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