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Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto 20 maja 1961 r., w 150. 
rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim. 

Na Muzeum Romantyzmu składają się obiekty usytuowane na terenie 
ponad 22-hektarowego parku  krajobrazowego w stylu angielskim. Naj-
starszymi są: neogotycki Pałacyk z I poł. XIX w., mieszczący stałą ekspo-
zycję poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu oraz neogotycki budynek 
Oficyny Dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje czasowe. Od 
2008 r. w parku stoi, wzniesiony w oparciu o projekt Józefa Gałęzowskie-
go sprzed stu lat, Dwór, w którym można oglądać m.in. wystawę polskie-
go malarstwa romantycznego.

Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dra-
matopisarza (autora „Nie-Boskiej Komedii”) i poety, którego obszerna kore-
spondencja jest dziś uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiej epistolo-
grafii romantycznej. W muzeum gromadzone są też pamiątki epoki napo-
leońskiej. Tradycyjnie temat ten zajmował poczesne miejsce w siedzibach 
opinogórskiej gałęzi rodu Krasińskich, od czasu udziału ojca poety, Wincen-
tego, jako dowódcy pułku szwoleżerów w kampanii napoleońskiej. 

Najciekawsze eksponaty w Muzeum to: teczka Napoleona zabrana 
przez Kozaków podczas przeprawy przez Berezynę, portret Zygmun-
ta Krasińskiego malowany przez jego żonę Elizę z Branickich Krasińską, 
drzewo genealogiczne rodu Krasińskich - miedzioryt odbity na jedwa-
biu z 1772 r., siedem portretów Krasińskich, marmurowe popiersie gen. 
Wincentego Krasińskiego - dzieło F. Bosio z 1808 r. oraz dwie empirowe 
biblioteczki z księgozbiorem francuskim z XVII i XVIII wieku złożonym 
z dzieł literackich, historycznych i filozoficznych. W księgozbiorze Muze-
um znajdują się także wczesne wydania utworów Krasińskiego, a także 
korespondencja, zbiory grafik i map.

Na terenie parku zwiedzać można Kościół z kryptą grobową, w któ-
rej pochowany jest Zygmunt Krasiński, jego rodzice i dzieci. W Koście-
le znajduje się nagrobek Marii z Radziwiłłów Krasińskiej, matki poety, 
przedstawiający kobietę błogosławiącą syna, oraz płaskorzeźba ukazu-
jąca synów poety w apoteozie krzyża. W parku, nieopodal Dworu, znaj-
duje się jedyny w Polsce pomnik Zygmunta Krasińskiego, odsłonięty 
w 1989 r., przedstawiający Poetę siedzącego w fotelu, zamyślonego, od-
poczywającego podróżnika i wracającego do wspomnień kochanka. Au-
torem rzeźby jest Mieczysław Welter. Jest także w parku marmurowa ła-
weczka wykonana w 1832 r. na zamówienie Amelii Załuskiej,  pierwszej 
muzy Zygmunta Krasińskiego, z wykutym napisem „Niech pamięć moja 
zawsze ci będzie miła”.  Wg relacji gości odwiedzających Opinogórę, każ-
dy kto siądzie na tej ławeczce, ten się zakocha.

Powszechne w parkach romantycznych kamienne meble zachowały 
się w parku opinogórskim. Należą do nich: kamienny fotelik nazywany 
„fotelikiem Cieszkowskiego”, okrągły stół, kolumna z wazonem. U stóp 
Pałacyku stoi kamienny krzyż z inskrypcją o Bolesławie IV, wystawio-
ny  w 1838 r. przez gen. Wincentego Krasińskiego dla uczczenia pamię-
ci księcia mazowieckiego, który zginął w Opinogórze w 1454 r. podczas 
polowania.

Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą, 
edukacyjną i popularyzatorską, organizuje koncerty muzyki poważnej, 
spotkania poetyckie, sesje naukowe, lekcje muzealne, konkursy, wydaje 
materiały reklamowe, katalogi i przewodniki.

MUZEUM ROMANTYZMU
W OPINOGÓRZE

ul. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel./fax 23 671 70 25

mr@muzeumromantyzmu.pl, 
www.muzeumromantyzmu.pl
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Heraklit z Efezu przestrzegał nas, że „nie 
wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mą-
drym”. Definicji „mądrości” pewnie jest wiele, 
ale ja posłużę się tą najprostszą z Wikipedii: 
„mądrość w najwęższym znaczeniu to umie-
jętność podejmowania uzasadnionych decy-
zji, które w dłuższej perspektywie przynoszą 
pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można 
powiedzieć, że mądrość to umiejętność prak-
tycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy 
i doświadczenia .W tym sensie można np. mó-
wić o mądrości nauczyciela, który wykorzy-
stując swoją wiedzę pedagogiczną, radzi so-
bie z kształceniem niesfornego ucznia czy mą-
drości szefowej, która w oparciu o posiadaną 
wiedzę fachową i praktyczną znajomość sto-
sunków międzyludzkich skutecznie zarządza 
wieloosobowym personelem”.

W opracowaniu „Nowoczesny wychowawca” 
pod redakcją J. Bałachowicz możemy wyczy-
tać znamienne słowa: „Proces indywidualiza-
cji i uspołecznienia jednostki ma na celu posze-
rzenie przestrzeni jej niezależności, inicjatywy, 
indywidualnych wyborów i możliwości działa-
nia.” Dlatego ważny jest proces zmiany w podej-
ściu do nauczania i otwartość na zmiany szkół 
polskich. Dostają one gotowy materiał diagno-
styczny mogący być przyczynkiem do owych 
zmian a mianowicie raport z ewaluacji szkół 
i placówek. Nie badamy w nim możliwości ucz-
niów a w ewaluacji (nadzorze) odpowiadamy „ 
nie wprost” na badawcze pytania. Szkoły jed-
nak często nie analizują danych, które pozysku-
jemy w tym procesie do wskazania niedoborów 
w ich funkcjonowaniu (szczególnie dla wyma-
gania: „przestrzeganie norm społecznych”; nor-
my funkcjonowania oświaty w XXI wieku). 

Na co dzień często nie zwracamy wielkiej 
uwagi na to, co w szkole (placówce) jest nie-
spełnione. Lubimy się „delektować” tym, co 
dobre a to nie tworzy kreatywnej przyszło-
ści, Często mamy do czynienia ze stereoty-
pem dyrektorów (niewielu, ale ciągle za wie-
lu) w myśleniu o swojej szkole (placówce): 
„jesteśmy bezbłędni, nie musimy niczego 
zmieniać”. Zapominają, że świat się zmie-
nia – a Oni tego nie dostrzegają.

Dzieciom i młodzieży trzeba pozwolić mó-
wić a także eksperymentować. Dziecko uczy 
się nie wtedy, kiedy odpowiada na pytania, ale 
przede wszystkim wtedy, gdy coś sobie oraz 
rówieśnikom objaśnia, co sam zrozumiał. Po-
czątkiem każdej nauki jest bowiem osobiste 
doświadczenie. Stwarzajmy zatem naszym 
podopiecznym warunki do szukania odpowie-

dzi na pytanie: dlaczego się muszą uczyć, bo 
to jest im niezbędne do dalszego życia.

Przeanalizowałem podstawy programo-
we z edukacji matematycznej i fizyki z ostat-
nich 25 lat. Dzieci przychodzą z coraz więk-
szą wiedzą „wstępną” a my coraz mniej ocze-
kujemy od nich. Spróbujmy to zmieniać. Nie 
bójmy się zmieniać szkoły… 

Szanowni Państwo,
w grudniu rozpoczął się nowy etap w mo-

im życiu. Chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim osobom, z którymi przyszło 
mi współpracować na stanowisku Mazowie-
ckiego Kuratora Oświaty oraz wszystkim 
czytelnikom Oświaty Mazowieckiej, z który-
mi przez wiele lat miałem zaszczyt dzielić się  
swoimi przemyśleniami i refleksjami. 

Niełatwo podsumować w kilku zdaniach 
ponad 6 lat życia, ale jak zauważył niezna-
ny autor piosenki „Przychodzimy, odchodzi-
my”, staramy się jednak pozostawić po sobie 
najwartościowszą, najlepszą cząstkę siebie 
i z nadzieją wciąż patrzeć w przyszłość. Nie-
zwykle szybko minął czas spędzony w mu-
rach Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
Wydaje się, że zaledwie wczoraj przekroczy-
łem jego próg, a tak wiele dobrych, cennych 
i ważnych wydarzyło się zdarzeń, tak dużo 
otrzymałem od spotkanych ludzi, tak istot-
nych dokonałem przewartościowań.

Odchodząc, by podjąć się realizacji inne-
go odpowiedzialnego działania, pragnę po-
dziękować za czas, w którym dane nam by-
ło współpracować. To wiele kart w albu-
mie ludzkich wspomnień. Składają się na 
nie niewątpliwie sukcesy i drobne porażki; 
dni radosne i odświętne oraz bardziej sza-
re, zwyczajne, przepełnione rzetelną pracą. 
Dziękuję za okazane zaufanie, wyrazy sym-
patii i wartościowe spotkania.                             
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Oddajemy ten numer pisma w chwili, gdy 
w związku z końcem roku 2013 patrzymy 
wstecz, dokonujemy podsumowań i snujemy 
plany na przyszłość. W sylwestra corocznie 
życzymy sobie wszyscy szczęścia, pomyślno-
ści, beztroski i sukcesów. Czas upływa nie-
ubłaganie, ale w miejscach, w których istnie-
jemy, działamy, pracujemy, zawsze pozosta-
wiamy cząstkę siebie. Z tej perspektywy do-
strzegam, jak wiele dokonało się w ciągu ko-
lejnych 6 lat, gdy sprawuję zaszczytną i od-
powiedzialną funkcję Kuratora Oświaty. Kon-
frontuję dokonania i sukcesy z niepowodze-
niami, spotkania ciekawych, pasjonujących 
ludzi z trudami dnia codziennego, marzenia 
z dokonaniami. Mimo zmienności losów sta-
ram się jednak, we współpracy z Państwem, 
odpowiedzialnie spełniać tę służbę, z myślą 
o przyszłości kolejnych pokoleń Polaków.

Polski poeta, prozaik, kompozytor, piosen-
karz, twórca tekstów piosenek – Jacek Kacz-
marski w napisanej w roku 1983, a następnie 
przez niego rozwijanej piosence „Nasza kla-
sa” w ostatniej zwrotce pisze:

„Własne pędy, własne liście  
zapuszczamy każdy sobie 
I korzenie oczywiście na wygnaniu,  
w kraju, w grobie 
W dół, na boki, wzwyż ku słońcu,  
na stracenie, w prawo, w lewo 
Kto pamięta, że to w końcu jedno  
i to samo drzewo...”

Ze względu na aktualność przesłania 
w okresie, który nastąpił po stanie wojennym, 
jest to jeden z najbardziej znanych utworów 
poety. W roku 1992 Jacek Kaczmarski napi-
sał dalszy ciąg, w której przedstawia losy ko-
legów szkolnych w III Rzeczypospolitej. Pieśń 
ta nosi tytuł „Nasza klasa ’92” i wybrzmiewa 
w niej:

„W sumie przeszłościowy rocznik 
W wiek dwudziesty pierwszy wchodzi: 
Dzieci Marca, Grudnia, Stoczni, 
Chrzestni bólów przy porodzie; 
Kajam się za wstyd i gorycz, 
Za niewyważenie racji; 
Więc ze skruchą i pokorą, 
Uzupełniam obserwacje: 

Irka z Jurkiem gdzieś ugrzęźli 
Na wsi krytej eternitem, 
Pewnie się nie odnaleźli 
W Trzeciej Rzeczypospolitej. 
Zbyszek, Romek, Anka, Paweł 
Są tak prawi, że aż łyso 
I czym żyją, nie wiem nawet, 
Więc i nie ma o czym pisać....”

Nasze losy przeplatają się ze zmiennymi lo-
sami Ojczyzny. W przyszłym roku będziemy 
świętować 25-lecie wolnej Polski. Pamiętajmy 
i bądźmy dumni z tego, że 4 czerwca 1989 ro-
ku pokonaliśmy komunizm. Zadbajmy o to, by 
o tych wydarzeniach pamiętało również po-
kolenie młodych Polaków, by zainteresowa-
nie najnowszą historią pomagało budować 
tożsamość i wspólnotowość oraz jednoczy-
ło w sprawach najistotniejszych. 4 czerwca 
2014 roku minie ćwierć wieku od tamtego nie-
zwykłego dnia i w związku z tym zaczynamy 
przygotowania do uroczystego, jubileuszowe-
go, obywatelskiego Święta Wolności. Szereg 
działań zostało już zaplanowanych i przygo-
towanych, wystarczy, że włączymy się w reali-
zację tej przebogatej oferty. W końcu 4 czerw-
ca 1989 roku to triumf solidarności i odwa-
gi, ale też początek udanej, wielkiej zmiany 
ustroju. Zazwyczaj przyjmuje się, że przegło-
sowanie przez tzw. Sejm kontraktowy przy-
wrócenia nazwy państwa polskiego Rzecz-
pospolita Polska i godła w postaci orła w ko-
ronie, które weszło w życie 1 stycznia 1990, 
zapoczątkowało symbolicznie powstanie tak 
III Rzeczypospolitej. Włączmy się w te obcho-
dy, wskazując jak ważne to były wydarzenia 
dla naszej przyszłości, bo choć zapuszczamy 
„własne pędy, własne liście(…)w dół, na bo-
ki, wzwyż ku słońcu, w prawo, w lewo…” pa-
miętajmy o tym zawsze, że to „jedno i to samo 
drzewo”.                                                                  
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„Przeszłość jest i dziś,  
i te dziś dalej:  
Za kołami to wieś  
Nie – jakieś tam... coś, gdzieś, 
Gdzie nigdy ludzie nie bywali!...”. 

C.K. Norwid „Przeszłość” 

Wydawca: Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Współwydawca: Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów
www.oswiatamazowiecka.pl
Redaktor naczelny: Mariusz Dobijański
tel. 22 551 24 00 wew. 2081
Redaktor prowadzący: Andrzej Kulmatycki 
rzecznik@kuratorium.waw.pl
Sekretarz redakcji: Kornelia Szczepaniak
Korekta: Anna Kacprowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  
i redagowania nadesłanych materiałów.
Skład: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl

Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie

Karol SemiK

Mazowiecki kurator oświaty

 5 |bezpieczeñstwo 
 Rola szkoły w procedurze Niebieskiej Karty 

 8 Bezpieczne Ferie 2014

10 |publikacja
 Moc prostych słów 

11 Tutoring jako forma  
 zindywidualizowanego kształcenia

14 W co się bawić z dzieckiem  
 zanim pójdzie do szkoły?

16 |primum docere
 „Dobrze jest odświeżyć egzamin,  
 dostosować go do współczesnej  
 szkoły” wywiad z Wojciecha Małeckim,  
 dyrektorem Okręgowej Komisji  
 Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

18 |edukacja mniejszoœci
 Międzyszkolny Zespół Mniejszości  
 Ukraińskiej w Warszawie

23  |publikacja
 Budowanie wizerunku szkoły 

26 |profilaktyka zdrowotna 

 Krajowy Certyfikat Szkół Promujących  
 Zdrowie – Zespół Szkół w Łęgu Probostwie 

30 |dobra praktyka 

 Lepsze przygotowanie absolwenta  
 do rynku pracy – Zespół Szkół  
 Budowlanych nr 1 w Płocku



4 www.oswiatamazowiecka.pl4

aktualności moim
zdaniem

K AT A R Z Y N A  G Ó R A L S K A

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

Za nami kolejne obchody Dnia 
Niepodległości świętowanego na 
różne sposoby. Udało nam się skło-
nić Polaków do manifestacji uczu-
cia dumy i narodowej radości, acz-
kolwiek wciąż jeszcze w tym obsza-
rze wiele jest do zdziałania. Jest to 
chyba kwestia wychowania, „dobre-
go smaku”, ukształtowanych po-
staw i wyznawanych wartości. Wol-
ność bowiem jest nam raczej zada-
na niż dana na zawsze, bez wzglę-
du na to, co z nią uczynimy. Nawet 
okres Dwudziestolecia Międzywo-
jennego jest tego przykładem i dra-
matycznie wskazuje, jak można ła-
two stracić wolność z takim trudem 
odzyskaną. Dlatego tak ważnym 
jest owo poczucie odpowiedzial-
ności, obywatelskości, tożsamo-
ści i narodowej jedności, bo w spra-
wach istotnych dla państwa winni 
jednoczyć się wszyscy, bez wzglę-
du na sympatie polityczne. Nieste-
ty, gdzieś zatracamy tę mądrość 
a przez to nasze spory bywają bar-
dzo miałkie i jałowe, a powinny być 
ideowe. Cieszy jednak fakt, że coraz 
więcej osób dołącza do wspólnego 
świętowania, które często 
przeradza się w festyn, eksplozję 
radości i jedności, widoczną 
w trzepoczących chorągiewkach, 
noszonych z dumą kotylionach, 
wspólnym gotowaniu i spożywaniu 
polskich dań, na czele z grochówką 
czy gęsiną. 

Świat nigdy nie znalazł dobrej, 
wyczerpującej definicji słowa 
„wolność”. Różnie definiują ją filozo-
fowie, psychologowie, intelektualiści. 
Intuicyjnie wyczuwamy również jak 
krucha jest granica między wolnoś-
cią a zniewoleniem. Na ogół też czuje-
my, że wolność absolutna nie istnieje, 
co więcej - nie jest dobrem a obciąże-
niem, bo żeby mieć poczucie bezpie-
czeństwa, stabilizacji i ładu, trzeba 
jednak narzucać sobie jakieś zasady, 
normy i wartości, a więc w pewnym 
sensie ograniczenia. Człowiek musi 
mieć oparcie w moralnym kodeksie, 
który jest wskazówką do tego, jak wy-
korzystać daną nam wolną wolę.

Zwracał na to uwagę Leopold 
Staff pisząc, że „wolność nie jest 
ulgą, lecz trudem wielkości”. Trze-
ba wielkiej mądrości, by spożyt-
kować posiadaną wolność a nie-
stety nie wszyscy do tego dorasta-
ją. Mieliśmy tego najlepszy przy-
kład i w tym roku podczas kolej-
nych już burd i zamieszek w stoli-
cy. To zdarzenia zasmucające i bu-
dzące niepokój, bo jednak nie po-

trafimy dotrzeć do wszystkich oby-
wateli, nasze systemy wychowaw-
cze szwankują, szkoła nie zawsze 
i nie we wszystkich uczniach wy-
rabia właściwe nawyki, aprobowa-
ne postawy i wrażliwość na dobro 
wspólne.

Andrzej Poniedzielski w „ Pio-
sence o chyba jeszcze miłości” tłu-
maczył nam, że:

„A wolność to nie jest port, nie 
adres i nie przystań wolność, to 
ona po to może być, żeby z niej cza-
sem nie skorzystać…” 

Dopiero co świętowaliśmy 25 lat 
wolności. 4 czerwca przypadała 
bowiem 25. rocznica wolnych wy-
borów w Polsce i powołania rządu 
z premierem Tadeuszem Mazowie-
ckim na czele. Wybory czerwcowe 
były przełomowym wydarzeniem 
i doprowadziły do powstania cał-
kowicie nowej sytuacji politycznej 
i gospodarczej w kraju. Dokona-
ne zmiany były wydarzeniem, któ-
re odmieniło również oblicze całej 
Europy, niewątpliwie powinno być 
dla nas powodem dumy narodowej 
i poczucia wielkości. Dokonaliśmy 
rzeczy wydających się niemożli-
wymi, nic zatem dziwnego, że te-
goroczne obchody zainaugurował 
przyjazd prezydenta USA Bara-
cka Obamy do Polski a na główne 
uroczystości przybyli szefowie in-
nych państw. 

Uczmy się właściwie spożytko-
wać daną nam wolność. W tym za-
kresie ważne jest działanie i przy-
kład szkoły, która dla uczniów jest 
też pierwszą szkołą demokracji 
i obywatelskości. Dlatego niezwy-
kle ważne jest, by w obchody rocz-
nicowe angażowali się nauczycie-
le i wychowawcy, by poświęcali im 
wiele uwagi a na terenie szkoły po-
zwalali młodzieży współdecydo-
wać w wielu sprawach związanych 
z ich szkolną codziennością. W sfe-
rze tej sporo jest jeszcze do zro-
bienia, ale autorytet nauczyciel-
ski może pomoc zrozumieć mło-
dym ludziom, że choć dziś nie trze-
ba umierać za Ojczyznę, trzeba 
uczyć się dobrze dla niej żyć, czyli 
poważnie i odpowiedzialnie wyko-
nując swoje obowiązki i udzielając 
się w swoich lokalnych społecznoś-
ciach. Ostrzegajmy ich też, że wol-
ność nie ma nic wspólnego z anar-
chią, bo jak pisał Cyceron (rzym-
ski mówca, popularyzator filozofii 
greckiej, polityk): „krańcowa wol-
ność prowadzi narody i jednostki 
do skrajnego niewolnictwa”.         

Zmiana kierownictwa 
Kuratorium Oświaty 
w Warszawie

19 grudnia 2014 r. Mazowie-
cki Kurator Oświaty Karol Se-
mik skończył, po ponad 6 la-
tach, pełnienie swojej funkcji 
w Kuratorium Oświaty w War-
szawie. Nadal będzie związany 
z oświatą, nadzorując jako Wi-
ceprezydent Radomia szkoły 
i placówki oświatowe na terenie 
tego miasta. Od dnia 22 grud-
nia br. decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego obowiązki Mazowie-
ckiego Kuratora Oświaty peł-
ni Katarzyna Góralska dotych-
czasowy Mazowiecki Wiceku-
rator Oświaty. Na funkcję Mazo-
wieckiego Wicekuratora Oświa-
ty - od dnia 5 stycznia 2015 r. - 
została powołana Dorota Soko-
łowska, sprawująca dotychczas 
funkcję Dyrektora Delegatury 
w Radomiu.

Dzień Bezpiecznego 
Internetu

10 lutego po raz jedenasty 
w Polsce obchodzimy Dzień Bez-
piecznego Internetu. Z tej oka-
zji Polskie Centrum Progra-
mu Safer Internet zaprasza do 
podjęcia działań na rzecz bez-
pieczeństwa najmłodszych in-
ternautów. Planowane inicjaty-
wy można zgłosić za pośredni-
ctwem internetowego formula-
rza na stronie Safer Internet.

Wszystkie działania podej-
mowane w ramach DBI realizo-
wane będą pod hasłem „Razem 
tworzymy lepszy Internet”. 
Głównym celem tegorocznych 
obchodów DBI jest podkreśle-
nie faktu, że każdy internauta 
może przyczynić się do tego, że 
Internet będzie miejscem bez-
piecznym i pozytywnym. Każ-
dy z nas ponosi odpowiedzial-
ność za to, co robi w Sieci i w ja-
ki sposób z niej korzysta.

Jak co roku, na lokalnych 
organizatorów DBI, którzy do 
końca lutego 2015 r. zarejestru-
ją swoją inicjatywę na stronie 
akcji oraz prześlą z niej spra-
wozdanie, czeka konkurs z na-
grodami. 

Źródło: www.saferinternet.pl 

2015 – Rokiem  
św. Jana Pawła II, 
Jana Długosza  
i Polskiego Teatru

Sejm ustanowił rok 2015 
Rokiem św. Jana Pawła II 
oraz Jana Długosza. Decy-
zją posłów w przyszłym roku 
będziemy też obchodzić Rok 
Polskiego Teatru.

W podjętej dziś uchwale 
w sprawie ustanowienia roku 
2015 Rokiem św. Jana Pawła II 
podkreślono ogromne zaanga-
żowanie papieża Polaka w pro-
ces odradzania się polskiej nie-
podległości oraz w propagowa-
nie uniwersalnego przesłania 
o godności i prawach człowie-
ka. Sejm chce, by te wartości 
towarzyszyły działaniom po-
dejmowanym w ramach obcho-
dów Roku św. Jana Pawła II.

Sejm uczcił też pamięć wy-
bitnego polskiego historyka, 
dyplomaty i duchownego – Ja-
na Długosza. Posłowie podjęli 
uchwałę w sprawie ustanowie-
nia go patronem przyszłego ro-
ku. W dokumencie podkreślo-
no, że Jan Długosz jest uważa-
ny za ojca polskiej historiogra-
fii i heraldyki, twórcę najwięk-
szego dzieła opisującego dzie-
je państwa polskiego – „Roczni-
ki,  czyli Kroniki sławnego Kró-
lestwa Polskiego”. Zaznaczono 
też szczególne znaczenie jego 
dzieł dla polskiego dziedzictwa 
kulturowego.

Decyzją posłów w przyszłym 
roku będziemy obchodzić też 
Rok Polskiego Teatru. Sejm RP 
oddaje hołd ludziom i instytu-
cjom tworzącym polski teatr, 
który jest jednym z najważ-
niejszych obszarów życia kul-
turalnego i społecznego – czy-
tamy w podjętej dziś uchwa-
le. W dokumencie podkreślono 
też przypadające w przyszłym 
roku 250-lecie istnienia Tea-
tru Narodowego w Warszawie 
oraz Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej. W uchwale czy-
tamy też, że w ciągu 250 lat ist-
nienia teatr publiczny w Polsce 
służył sztuce i społeczeństwu, 
podejmując dialog z tradycją, 
komentując otaczającą rzeczy-
wistość oraz wytyczając nowe 
drogi rozwoju sztuki.

Źródło: www. sejm.gov.pl
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Jaka jest współczesna polska szkoła? 

Szkoła jest taka, jak ludzie, którzy ją 
współtworzą (nauczyciele, uczniowie, ro-
dzice). Od prawie 30 lat obserwuję, jak 
się zmienia. Jestem uczestnikiem i świad-
kiem reform edukacyjnych, toteż dziś do-
strzegam zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne ich konsekwencje. Może także dla-
tego nie jestem zwolennikiem uogólnień, 
które są równie złudne i upraszczające 
jak statystyczne średnie. Szkoła jest jed-
ną z najważniejszych instytucji życia spo-
łecznego, na temat której wszyscy ma-
ją swoje zdanie. O tym, jaka jest, dysku-
tuje się w domach, na forach interneto-
wych, konferencjach, w mediach. Wynika 
z nich najczęściej krytyka lub dobre rady. 
Komplementy słyszy się rzadko i najczęś-
ciej od polityków chwalących efekty wpro-
wadzonych zmian. To oczywiste, że oce-
na szkoły jest warunkowana kontekstem, 
różne są bowiem wobec niej oczekiwa-
nia coraz bardziej wymagającego plura-

O współczesnej szkole 
z Jarosławem Zaroniem 

Honorowym Profesorem Oświaty,  
dyrektorem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

listycznego społeczeństwa. Znamy wszy-
scy definicję Deminga: „jakość to coś, co 
zadowala a nawet zachwyca klienta.” 
Części rodziców zależy na dobrym przy-
gotowaniu ich dzieci do egzaminów, in-
ni patrzą szerzej i chcą, by szkoła także 
kształtowała charaktery, uczyła toleran-
cji, współpracy, przygotowywała do życia. 
Jeszcze innym zależy, by zostały uwzględ-
nione specjalne potrzeby edukacyjne ich 
dziecka. Jednoznacznej oceny szkoły nie 
dokonują nawet badacze OECD. Kiedy 
rok temu ogłoszono wyniki badania PISA, 
okazało się, że polscy uczniowie świetnie 
wypadli w pierwszej części badania, za-
wierającej standardowe, szkolne zada-
nia, niestety już znacznie gorzej poradzili 
sobie z rozwiązywaniem problemów, kie-
dy zadania dotyczyły np. skonfigurowa-
nia odtwarzacza MP3 lub obsługi bileto-
matu. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, 
że 30 % uczniów nie lubi szkoły i ma po-
czucie, że marnuje w niej czas. Przychy-
lam się do opinii wielu nauczycieli i eks-

pertów, że polska szkoła jest nadmiernie 
wystandaryzowana. Nauczyciel pracują-
cy w licznej klasie skupiony na realiza-
cji i monitorowaniu realizacji podstawy 
programowej, przygotowaniu do egzami-
nów zewnętrznych, nieustannie ocenia-
jący, z trudem radzi sobie z rozwijaniem 
u uczniów wyobraźni, twórczego i logicz-
nego myślenia. Taki stan z pewnością nie 
buduje pewności siebie nauczycieli, któ-
rzy jak wynika z badań Eurydice czują się 
bardziej kompetentni, mają większą sa-
tysfakcje zawodową i są bardziej zmoty-
wowani, gdy doświadczają większej auto-
nomii w swojej pracy. Z oglądanego nie-
dawno filmu Alfabet - Erwina Wagenhofe-
ra zapamiętałem wypowiedź starego pro-
fesora pedagogiki z Uniwersytetu w Peki-
nie Yang Dongping’a, który komentując sy-
stem badań PISA powiedział: „Nasze dzie-
ci na starcie wygrywają, ale na dłuższą 
metę przegrają” – brakuje im kreatywno-
ści, elastyczności, gotowości do zmian.”

Na szczęście to nie u nas…
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W jakim kierunku – Pana zdaniem – 
powinna się zmieniać?

O najbardziej efektywnych strategiach 
i modelach edukacyjnych napisano już to-
my. Muszę przyznać, że im więcej wizji 
przyszłej edukacji poznaję, tym bardziej 
jestem przekonany o konieczności ponow-
nego odczytania klasyków XX-wiecznej 
pedagogiki Johna Dewey’a, J. Piageta, L.S. 
Wygotskiego, J. Korczaka. To właśnie pre-
kursorzy konstruktywizmu postulowali to, 
co jest wyzwaniem dla szkoły naszych ma-
rzeń: zdobywanie wiedzy na drodze szu-
kania i odkrywania, stwarzanie okazji 
do aktywności poznawczej uczących się, 
przekazywanie im kontroli nad procesem 
uczenia się, budowanie zaufania i rado-
ści z uczenia się, współpraca. Współczes-
ne publikacje neurodydaktyków prof. Ge-
ralda Huthera, Manfreda Spitzera czy dr 
Marzeny Żylińskiej potwierdzają głęboki 
sens i prawdziwość tez stawianych przez 
wymienionych pedagogów. Moim zdaniem, 
kreśląc wizję zmian w edukacji, nadmier-
nie skupiamy się na rozwoju technologii. 
To oczywiste, że dla współczesnych nasto-
latków świat Internetu, sieci społecznoś-
ciowych, cyfrowych zasobów informacji 
i wiedzy jest naturalny a nauczyciele mu-
szą ten świat zaakceptować, zrozumieć, 
zaadaptować. Zapominamy jednak o naj-
ważniejszych potrzebach ucznia: emocjo-
nalnych i duchowych. Dobra szkoła w spo-
sób harmonijny powinna rozwijać wszyst-
kie obszary funkcjonowania człowieka 
i przygotowywać go nie tylko do aktywno-
ści na rynku pracy, ale do życia, w którym 
do naszych dorosłych już uczniów przyjdą 
nie tylko sukcesy, ale i porażki. Doświad-
czona nauczycielka Rita Pierson, wystę-
pując na forum Ted.com mówi: „Po 40 la-
tach pracy z dziećmi odkryłam tajem-
nicę sukcesu pracy nauczyciela, są nią 
relacje” i wspomina dalej: „Usłyszałam 
kiedyś od kolegi: «Nie płacą mi za lubie-
nie dzieci»”. Odpowiedziałam: „Dzieci nie 
uczą się od osób, które ich nie lubią”. 

Tak więc szkoła przyszłości to nieko-
niecznie supernowoczesna przestrzeń wy-
pełniona e-gadżetami a przede wszystkim 
przyjazne środowisko uczenia się dbające 
o rozwój naturalnych zdolności każdego 
ucznia, rozwijające kompetencje społecz-
ne, takie jak: współpraca, zaufanie, sku-
teczna komunikacja. Psychologowie dowo-
dzą, że 2/3 ludzi dorosłych ma niskie po-
czucie własnej wartości. Jednym z najważ-
niejszych zadań szkoły jest zatem budo-
wanie w młodym człowieku wiary w swo-
je możliwości. Bez niej nawet największe 
umiejętności i wiedza pozostaną bezuży-
teczne.

Co Pan sądzi o umiejętnościach pol-
skich nauczycieli? 

Nauczyciele są solidnie wykształce-
ni, ponad połowa osiągnęła stopień na-
uczyciela dyplomowanego. Zdecydowana 
większość potrafi pracować z pasją i bu-
dować dobre relacje z uczniami. To waż-
ne, bo ponoć tylko 25% sukcesu zależy od 
możliwości intelektualnych ucznia, resz-
ta to optymizm, motywacja i wsparcie do-
rosłych. Nauczyciele powinni popracować 
nad doskonaleniem efektywnych strate-
gii uczenia i uczenia się oraz kompeten-
cjami interpersonalnymi. Marzena Żyliń-
ska autorka książki „Neurodydaktyka. 
Nauczanie i uczenie się przyjazne móz-
gowi” od lat nawołuje do „przewrotu ko-
pernikańskiego”, który polega na rusze-
niu (odkrzesłowieniu) uczniów i wstrzy-
maniu nauczycieli. Z badań IBE wyni-
ka, że 73% nauczycieli gimnazjów dyktu-
je uczniom notatki, co niewątpliwie osła-
bia samodzielność myślenia i propagu-
je bierność, 30% gimnazjalistów deklaru-
je, że nie biorą udziału w lekcji. Na lek-
cjach matematyki uczniowie zazwyczaj 
otrzymują do rozwiązania typowe zada-
nia, są przy tym prowadzeni do sposobu 
wybranego przez nauczyciela. Niemoty-
wowanie uczniów do poszukiwania orygi-
nalnych rozwiązań skutkuje niskimi umie-
jętnościami w zakresie rozwiazywania za-
dań złożonych, wymagających logicznego 
myślenia i kreatywności. Wielu nauczy-
cieli systematycznie wykorzystuje środki 
multimedialne, jednak znaczna część nie 
opuściła jeszcze epoki kredy. Słabością 
polskich nauczycieli jest też niechęć do 
współpracy, celnie ujął to Mirosław Siela-
tycki w czasopiśmie „Trendy”: „W naszym 
kraju na ogół nauczyciel jest indywiduali-
stą. Mówi więc często: liczy się moja kla-
sa, mój przedmiot i ja.” Jeśli nauczyciele 
nie cenią współpracy, to nie należy ocze-
kiwać, że nauczą tego swoich uczniów. Oni 
bacznie obserwują to, jak nauczyciel ko-
munikuje się z ich kolegami a także inny-
mi nauczycielami. Kompetencji społecz-
nych uczą się przez wpływ osób mających 
dla nich znaczenie, przede wszystkim na-
uczycieli. Jest niezwykle istotne czy na-
uczyciel respektuje ustalenia z ucznia-
mi, uznaje wartości takie jak: punktual-
ność, odpowiedzialność, rzetelność. Carl 
Gustaw Jung powiedział, że „na błyskot-
liwych nauczycieli patrzymy z podziwem, 
ale naprawdę wdzięczni jesteśmy tym, 
którzy poruszą nasze serca”. Skuteczni 
nauczyciele to pasjonaci zafascynowani 
przedmiotem, którego uczą. Potrafią wie-
dzę łączyć z osobistymi doświadczenia-
mi uczniów, uczą przez stawianie proble-

mów badawczych i pytań. Tworzą klimat, 
w którym uczniowie nie boją się popełniać 
błędów, dbają o dobre z nimi relacje.

 
W jaki sposób szkoła, nauczyciele – w Pa-
na opinii – powinni być wspierani w swo-
jej pracy?

To truizm, że by dotrzymywać kroku 
zmianom, nauczyciele muszą uaktualniać 
wiedzę i umiejętności. Może się to odby-
wać formalnie na konferencjach, kursach 
i warsztatach, sesjach coachingowych, 
jak i nieformalnie w procesie samokształ-
cenia. Dziś, nie wychodząc z domu, może-
my uczyć się od najlepszych. Na powszech-
nie znanym portalu TED znajdziemy in-
spirujące wystąpienia Kena Robinsona 
i Salmana Khana, do dyspozycji są kana-
ły tematyczne You Tube z wystąpieniami 
twórcy Microsoftu Billa Gatesa czy  Mar-
ka Prensky’ego, są wreszcie arcyciekawe 
blogi np. na oswiata.pl. 

Szkoły powinno wspierać się długofa-
lowo i systemowo, trudno jednak wska-
zać jeden uniwersalny sposób właściwy 
dla wszystkich. Peter Senge nazywany 
„strategiem wieku” w wydanej w 1990 ro-
ku książce pt. „Piąta dyscyplina” zdefinio-
wał pojęcie uczącej się organizacji, która 
eksperymentuje, poszukuje nowych roz-
wiązań, wychodzi poza schematy, dzie-
li się wiedzą,  potrafi analizować i wycią-
gać wnioski w przypadku niepowodzeń. 
Jej podstawowym zasobem są pracowni-
cy, stąd organizacja inwestuje w ich roz-
wój. Jedną z jej unikalnych cech jest zdol-
ność do tworzenia wiedzy w sposób syner-
giczny. Trzeba wspierać szkoły w drodze 
do stawania się uczącymi organizacjami, 
wówczas w codziennej pracy będą iden-
tyfikować swoje potrzeby i problemy - jest 
to podstawa refleksyjnego myślenia o pra-
cy. Nauczycielom i szkole należy pomóc 
w tworzeniu narzędzi diagnostycznych, in-
terpretacji wyników prowadzonych badań 
oraz budowaniu programów naprawczych. 
Od kilkunastu lat systematycznie spa-
da liczba doradców metodycznych. Formą 
wsparcia, która może częściowo ich zastą-
pi, są sieci samokształcenia i współpra-
cy szkół, dyrektorów, nauczycieli. Moim 
zdaniem systemowe wsparcie nauczycie-
li i szkół powinno być realizowane przez 
współpracujące ze sobą wyższe uczelnie, 
placówki doskonalenia, biblioteki pedago-
giczne oraz poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne                                                                 

wokół szkoły
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1 Wykorzystane w materiale tabele i wykresy pochodzą z: Sobie-
rajski T.: Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 roku moni-
torowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia 
w zawodach. KOWEZiU, Warszawa 2014 

WYNIKI MONITOROWANIA
Wdrażanie nowej podstawy programo-

wej stanowiło i stanowi dla dyrektorów i na-
uczycieli szkół zawodowych poważne wy-
zwanie. Aby trafnie rozpoznać trudności 
i bariery w realizacji tego przedsięwzięcia 
oraz zaproponować adekwatne do diagnozy 
środki zaradcze, należało zaplanować spo-
sób zbierania informacji o procesie wdra-
żania. W tym celu Krajowy Ośrodek Wspie-
rania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
podjął się realizacji projektu systemowego 
pn. „Monitorowanie i doskonalenie proce-
su wdrażania podstaw programowych w za-
wodach”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Sam proces monitorowania podzielono na 
3 etapy:
I. Organizacja procesu kształcenia zawo-

dowego
II. Realizacja procesu kształcenia zawodo-

wego
III. Efekty kształcenia zawodowego

Przedmiotem monitorowania w pierw-
szym etapie (na przełomie września i paź-
dziernika 2013 roku) było uzyskanie in-
formacji dotyczących procesu planowania 
kształcenia zawodowego przez dyrektorów 
szkół i nauczycieli a także na temat ewentu-
alnej zmiany oferty edukacyjnej szkół, w od-
powiedzi na wprowadzenie nowej podsta-
wy programowej kształcenia w zawodach. 
Zbierane informacje dotyczyły roku szkol-
nego 2012/2013.

Proces monitorowania został podzielony 
na pięć obszarów badawczych:
1. Możliwości kształcenia (oferta edukacyj-

na szkół, indywidualizacja kształcenia, 
doradztwo zawodowe, informacja eduka-
cyjno-zawodowa);

2. Szkolny plan nauczania;
3. Program nauczania dla zawodu;
4. Warunki realizacji kształcenia (baza 

technodydaktyczna, współpraca z praco-
dawcami);

5. Doskonalenie zawodowe kadry zarządza-
jącej i nauczycieli.
Udział szkół w monitorowaniu był do-

browolny i może dlatego – dalece niezado-
walający. O ile w skali kraju było to 13%, to 
w woj. mazowieckim zaledwie 10% szkół. 

Znikomy udział szkół z woj. mazowieckie-
go, zwłaszcza policealnych (3%) i zasadni-
czych zawodowych (10%) i co piąte technikum 
każe podchodzić do wyników uzyskanych 
w tym województwie z dużą ostrożnością. Nie-
mniej jednak dają się zauważyć w tych wyni-
kach pewne warte uwagi tendencje.

Dla celów tego opracowania wybrano spo-
śród wszystkich wyników te, które wyda-
ją się najlepiej opisywać stan wdrażania 
PPKZ w woj. mazowieckim, ukazując za-
wsze podawane wyniki na tle wyników ogól-
nokrajowych.1 

WITOLD WOŹNIAK 

WICEDYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ

Wdrażanie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach  
na Mazowszu – wyniki monitorowania

Przygotowanie do zmian 
Ważnym elementem przygotowań do wdro-

żenia w szkole nowej PPKZ było opracowanie 
planu i programu nauczania. W większości 
szkół Mazowsza skonstruowany plan naucza-
nia obejmował (podobnie jak w kraju) pełny 
cykl edukacyjny. Istotną pomoc w przygoto-
waniu tego dokumentu stanowił przykładowy 
plan nauczania opracowany przez KOWEZiU.

Podobnie często szkoły zawodowe korzy-
stały z przykładowych programów naucza-
nia opracowanych w KOWEZiU. Wyniki mo-
nitorowania wskazują, że uzyskana przed 
paru laty przez szkoły autonomia w przygo-
towywaniu tych dokumentów musi iść w pa-
rze z nabywaniem przez nauczycieli stosow-
nych umiejętności. Proces ten może potrwać 
nawet kilka lat. Jest to jednakże sygnał dla 
placówek doskonalenia nauczycieli, na ja-
kie kompetencje nauczycielskie należy po-
łożyć akcent w swojej ofercie dydaktycznej.

Nowa PPKZ została napisana językiem 
efektów kształcenia. W szkolnym programie 
nauczania muszą one być przypisane do kon-
kretnych przedmiotów/modułów. Aby więc 
uniknąć zbędnych powtórzeń lub pominię-
cia niektórych efektów, do procesu tworzenia 
programu powinni być zaangażowani wszy-
scy nauczyciele a szkolny program naucza-
nia powinien być rezultatem pracy zespoło-
wej. Zarówno w skali kraju, jak i na Mazow-
szu jest jeszcze trochę do poprawienia w tym 
zakresie, ponieważ w zależności od typu 
szkoły do 16% nauczycieli deklaruje indywi-
dualną pracę nad programem nauczania.

Jednym z najważniejszych zarzutów formułowanych w ostatnich latach pod adresem kształcenia zawodowego 
jest niedopasowanie tego kształcenia do potrzeb rynku pracy. To dlatego rozpoczęty 1 września 2012 roku 
proces modernizacji zakłada zmianę sytuacji poprzez poprawę jakości kształcenia oraz uelastycznienie procesu 
nabywania nowych kwalifikacji. Wśród wielu wprowadzanych zmian kluczowe znaczenie miało wprowadzenie 
nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ). 

rok zawodowców
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Na uwagę zasługuje fakt, że dyrekto-
rzy i nauczyciele przygotowując program 
szkolny korzystają z różnych źródeł, w tym 
z przykładowego programu nauczania opra-
cowanego przez wydawnictwo.

Powodem do niepokoju są dane dotyczące 
opiniowania szkolnych programów naucza-
nia. Program nauczania powinien zbliżyć 
proces kształcenia do potrzeb rynku pra-
cy zarówno poprzez zawarte w nim treści, 
jak i poprzez jakość (programu i planowa-
nego procesu). Naturalne w tej sytuacji by-
łoby odwołanie się do opinii pracodawców 
oraz doradców metodycznych i nauczycieli 
konsultantów. Daleko niezadowalający wy-
nik w skali całego kraju (5-16% w zgodnych 
wypowiedziach dyrektorów i nauczycieli) to 
wyraźny sygnał, że w procedurze projekto-
wania i dopuszczania programów do użytku 
szkolnego należy koniecznie uwzględnić ten 
element działań projakościowych.

W ramach przygotowań do wdrożenia no-
wej PPKZ prawie we wszystkich monitoro-
wanych szkołach dokonano przeglądu bazy 
technodydaktycznej pod kątem zgodności 
wyposażenia szkoły ze stosownymi zapisa-
mi w PPKZ. W tej kategorii dyrektorzy ma-
zowieckich szkół trochę lepiej ocenili swoją 
bazę niż ich koledzy w kraju.

Nieco lepsze wyobrażenie niż dyrektorzy 
na temat zgodności wyposażenia z zapisami 
PPKZ mają nauczyciele (zarówno w kraju, 
jak i na Mazowszu). Tylko nieznacznie sła-
biej nauczyciele oceniają wyposażenie swo-
ich pracowni niż reszta kraju (a może są to 
większe wymagania pod adresem własnej 
bazy technodydaktycznej?)

Wdrażanie nowej PPKZ sprzyjało doin-
westowaniu szkół zawodowych. Dominują-
cym mecenasem okazały się organy prowa-
dzące szkoły.

Pierwsze wnioski po pierwszym roku
Jak to już napisano wcześniej – umie-

jętności zawodowe przyszłych absolwen-
tów zostały opisane w PPKZ językiem efek-
tów kształcenia. W programie szkoły te 
efekty zostały przyporządkowane określo-
nym przedmiotom nauczania/modułom. 
Aby uczeń opanował wszystkie zaplanowa-
ne w podstawie programowej (i w progra-
mie) umiejętności (efekty), niezwykle waż-
ne jest, by przedmioty/moduły były realizo-
wane w sposób systematyczny i kompletny. 
Co jednak dzieje się wówczas, gdy nauczy-
ciel z różnych powodów jest nieobecny na 
zajęciach? – Pojawia się problem zastępstw. 

W skali kraju optymalną formę zastępstw 
(przez nauczycieli tego samego przedmio-
tu/ modułu) deklarują dyrektorzy 59% ZSZ, 
72% T i 91% SP. Takie odpowiedzi muszą bu-
dzić niepokój.

W zasadzie w odpowiedzi na pytanie: „kto 
realizuje zastępstwa?”, wszystkie odpowie-
dzi inne niż „nauczyciele tego samego przed-
miotu/modułu” każą wątpić w realizację za-
stępstw zgodnie z programem nauczania.

Odpowiedzi dyrektorów mazowieckich 
szkół niewiele odbiegają od średniej krajo-
wej. Potwierdzeniem dla opinii dyrektorów 
są odpowiedzi nauczycieli realizujących 
zastępstwa. Przyznają oni, że podczas za-
stępstw jedynie w połowie realizują zajęcia 
zgodnie z planem. Również w tym przypad-
ku mazowieccy nauczyciele niewiele odsta-
ją od reszty kraju.

Przedstawiona sytuacja wymaga wypra-
cowania w szkole mechanizmu zapewniają-
cego ciągłość realizacji zapisów z podstawy 
programowej w sytuacji absencji nauczy-
cieli. Ukazuje to również konieczność spo-
rządzania przez nauczycieli szczegółowych 
planów realizacji zajęć ze swojego przed-
miotu/modułu i udostępniania ich kolegom, 
którzy mogliby dzięki temu bezkolizyjnie re-
alizować za nich zastępstwa.

Nowością w nowej PPKZ jest wyodrębnie-
nie grup efektów kształcenia wspólnych dla 
wszystkich zawodów. Pierwszy etap moni-
torowania pokazał, że BHP jest realizowa-
ne w szkołach mazowieckich niemal iden-
tycznie jak w całym kraju, czyli w więk-
szości w ramach wybranych przedmiotów/
modułów. Jedynie ok. 20% szkół deklaru-
je wyłonienie osobnego przedmiotu/modu-
łu poświęconego BHP. Natomiast realizacja 
efektów kształcenia z zakresu podejmowa-
nia i prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz języka obcego ukierunkowanego 
zawodowo przebiega zwykle na osobnych 
przedmiotach/modułach. Kompetencje per-
sonalne i społeczne są kształtowane podob-
nie jak umiejętności organizacji pracy ma-
łych zespołów (technikum i szkoła policeal-
na) w przeważającej większości na wybra-
nych przedmiotach/modułach. Realizowa-
nie tych efektów również (choć w niewiel-
kim stopniu) w ramach osobnych przedmio-
tów/modułów może wynikać ze specyfiki da-
nego zawodu.

Realizację efektów kształcenia wspólnych 
dla zawodów w ramach obszaru kształce-
nia, stanowiących podbudowę do kształcenia 
w zawodzie lub grupie zawodów (tzw. PKZ), 
zaplanowano podobnie w całym kraju.

Szkoła a rynek pracy
Priorytetem w procesie modernizacji 

kształcenia zawodowego jest lepsze dopa-
sowanie tego kształcenia do potrzeb rynku 
pracy. Jakże inaczej realizować ten priory-
tet, jak nie poprzez zacieśnienie współpra-
cy z pracodawcami. Wyniki monitorowa-
nia w tym względzie stawiają przed szkoła-

mi ogromne wyzwanie. Jeśli bowiem tylko 
połowa nauczycieli deklaruje współpracę 
z pracodawcami, trudno się dziwić opiniom 
powielanym przez media o wyalienowaniu 
szkół zawodowych wobec potrzeb gospodar-
ki i rynku pracy.

Szczególnie niepokojąco wyglądają da-
ne dotyczące realizacji praktyki zawodo-
wej. Ta forma praktycznej nauki zawodu już 
z założenia powinna się odbywać w warun-
kach naturalnych, tj. u pracodawców. Jest to 
wszak ostatni etap uczenia się zawodu, na 
którym to etapie uczeń powinien mieć oka-
zję do wykazania się samodzielnością w re-
alizacji zadań zawodowych w procesie pra-
cy i w środowisku pracy. Takich warunków 
nie jesteśmy w stanie stworzyć w pracowni 
szkolnej, w warsztatach czy w pracowni sy-
mulacyjnej. Wprawdzie – zdaniem dyrekto-
rów – ¾ uczniów technikum i 94% uczniów 
szkół policealnych odbywa praktyki zawo-
dowe u pracodawców, ale jednocześnie de-
klarują oni, że odpowiednio 29 i 23% ucz-
niów realizuje tę ważną praktykę w pra-
cowni szkolnej (wyniki nie sumują się 
do 100%, ponieważ można było wskazać 
więcej niż jedną odpowiedź).

Kulejące doradztwo zawodowe
Interesujących danych dostarczają od-

powiedzi na pytania o realizowanie w szko-
le zadań doradczych. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że obowiązek realizacji przez 
szkoły zadań doradczych wynika z Roz-
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porządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 30.04.2013 r. w sprawie zasad udziela-
nia i organizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach. Wykonywa-
nie tych zadań nie zależy od tego czy szko-
ła zatrudnia doradcę zawodowego ponieważ 
„w przypadku braku doradcy zawodowe-
go w szkole lub placówce dyrektor szko-
ły lub placówki wyznacza nauczyciela, 
wychowawcę lub specjalistę planującego 
i realizującego zadania z zakresu doradz-
twa edukacyjno-zawodowego”. Dużym za-
skoczeniem była odpowiedź dyrektorów na 
pytanie zadane wprost: - Czy w Pani/Pana 
szkole jest realizowane doradztwo zawodo-
we? W zależności od typu szkoły (ZSZ, T, SP) 
odpowiednio 21, 22 i 31% badanych odpowie-
działo, że nie realizuje tego ważnego ustawo-
wego obowiązku szkoły! 

Nieco uspokajają odpowiedzi na inne py-
tania dotyczące doradztwa, bo okazuje się, 
że prawie połowa badanych nauczycieli de-
klaruje realizowanie zagadnień z tego za-
kresu na swoim przedmiocie/module a ok. 
90% wskazywało swoim uczniom możliwość 
dalszego kształcenia (np. na kwalifikacyj-
nych kursach zawodowych). Jeśli dodać 
do tego różnorodność osób realizujących 
w szkole doradztwo (doradca zawodowy, 
psycholog szkolny, pedagog szkolny, pra-
cownik poradni psychologiczno-pedago-
gicznej, wykładowcy z uczelni, nauczy-
ciele), sytuacja nie musi być aż tak zła. 

Wydaje się, że przynajmniej część prob-
lemu tkwi w różnym rozumieniu istoty do-
radztwa edukacyjno-zawodowego i jego 
form (np. nieutożsamianie przekazywa-
nia informacji edukacyjno-zawodowej z do-
radztwem). Ponadto wobec wielości pod-
miotów realizujących w szkole zadania do-
radcze konieczne jest skoordynowanie tych 
działań na poziomie szkoły. Dobrym sposo-
bem na rozwiązanie problemu byłoby upo-
wszechnienie funkcjonowania w szkołach 
wewnątrzszkolnych systemów doradztwa.

O tym, że problemu doradztwa w szkołach 
nie da się w pełni usprawiedliwić różnym ro-
zumieniem pojęć czy też brakiem rozwiązań 
organizacyjnych świadczy fakt, że – w opinii 
dyrektorów – od 26 do 46% uczniów nie ko-
rzysta z doradztwa. Jest problem.

Wiele wskazuje na to, że poważną barierą 
w rozwoju i upowszechnianiu usług dorad-
czych jest świadomość: 
• ucznia
• dyrektora szkoły
• nauczycieli
• rodziców 
• i … doradców zawodowych

dotycząca roli poradnictwa edukacyjno-
-zawodowego w procesie planowania karie-
ry edukacyjnej i zawodowej. Dysponujemy 

bowiem licznymi zasobami i możliwościami 
wsparcia dla realizatorów usług doradczych. 
Są to zarówno narzędzia diagnostyczne, jak 
i publikacje (ponad 40 tytułów) oraz inne ma-
teriały edukacyjne i promocyjne dostępne 
na stronie KOWEZiU. Placówka ta oferuje 
również bogaty wachlarz form doskonalenia 
(kursy, szkolenia, seminaria, konferencje) 
adresowanych do osób realizujących działa-
nia doradcze w systemie oświaty.

Z problematyką doradczą wiąże się bezpo-
średnio zainteresowanie szkół losami swo-
ich absolwentów. Posiadanie przez szkoły/pla-
cówki takich informacji może mieć znaczący 
wpływ na kreowanie zakresu i jakości oferty 
dydaktycznej. Jest to szczególnie istotne w sy-
tuacji, kiedy szkoły zawodowe uzyskały możli-
wość realizowania form pozaszkolnych w po-
staci kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
Wiązanie absolwentów z ich szkołą może zna-
cząco wpłynąć na lepsze powiązanie szko-
ły z lokalnym rynkiem pracy i pracodawcami 
oraz może stanowić istotne wsparcie dla szkół 
w radzeniu sobie z problemami wynikającymi 
z demografii. W województwie mazowieckim 
losy absolwentów badają dyrektorzy 78% ZSZ, 
76% techników i 47% szkół policealnych.

Zamiast podsumowania
Celem realizowanego przez KOWEZiU mo-

nitorowania procesu wdrażania PPKZ jest:
• zebranie informacji na temat proce-

su wdrażania podstaw programowych 
kształcenia w zawodach (PPKZ);

• pozyskanie informacji na temat potrzeb na-
uczycieli w zakresie szkoleń, doskonalenia 
zawodowego i materiałów dydaktycznych.

Realizacja drugiego celu pozwala na za-
projektowanie form wsparcia dla dyrekto-
rów i nauczycieli w zdiagnozowanych ob-
szarach wymagających takiego wsparcia. 
Powstała już stosowna oferta adekwatnych 
form doskonalenia w tym zakresie. Nie za-
wsze nauczyciele nazywają wprost swoje 
potrzeby edukacyjne. Często mają one (te 
potrzeby) bardziej obiektywne źródło. Mimo 
że pedagodzy nie zgłosili w ankietach su-
biektywnych potrzeb na niektóre zagadnie-
nia, z innych danych wynika potrzeba reali-
zowania doskonalenia nauczycieli już choć-
by w takich zakresach, jak:
• współpraca z pracodawcami,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe,
• technologie informacyjno-komunikacyjne,
• marketing edukacyjny.

Pierwszy etap monitorowania w więk-
szości potwierdził przygotowanie szkół do 
wdrażania nowej podstawy programowej 
kształcenia w zawodach. Jak zaznaczono 
na początku, trudno o wyciąganie radykal-
nych wniosków w sytuacji, kiedy do bada-
nia zgłosiło się zaledwie 13% szkół. Ponad-
to po zaledwie pierwszym roku wdraża-
nia zmiany, z konieczności część odpowie-
dzi miała charakter deklaratywny i doty-
czyła działań planowanych (np. współpra-
ca z pracodawcami, organizacja procesu 
dydaktycznego). Mamy nadzieję, że w ko-
lejnych etapach monitorowania weźmie 
udział więcej szkół zawodowych i dzięki te-
mu uzyskane wyniki będą bardziej repre-
zentatywne a jednocześnie będą lepiej od-
zwierciedlały rzeczywisty obraz sposobów 
radzenia sobie szkół z procesem moderni-
zacji edukacji zawodowej.                                    
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Wyniki klasyfikacji  
i promocji w roku szkolnym 
2013/2014 
AGATA BRONOWSKA 

STARSZY INSPEKTOR W WYDZIALE STRATEGII I NADZORU PEDAGOGICZNEGO KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE 

Jak co roku Kuratorium Oświaty w War-
szawie zamieściło na stronie internetowej 
www.kuratorium.waw.pl ankietę kierowa-
ną do dyrektorów szkół dotyczącą efektów 
kształcenia - wyników klasyfikacji i promo-
cji za rok szkolny 2013/2014. 

Uczniowie klasyfikowani 
Odsetek uczniów klasyfikowanych w szko-

łach wszystkich typów w województwie ma-
zowieckim maleje wraz ze wzrostem stop-
nia organizacji szkoły. W szkołach podstawo-
wych klasyfikowanych było 99,92%, natomiast 
w gimnazjach 99,28% uczniów. W przypad-
ku szkół ponadgimnazjalnych w liceach ogól-
nokształcących klasyfikowanych było 98,32% 
uczniów, w liceach profilowanych 97,39%, 
w technikach 94,84% uczniów a w zasadni-
czych szkołach zawodowych 90,61% uczniów. 
Odsetek uczniów klasyfikowanych w szkołach 
poszczególnych typów w województwie mazo-
wieckim przedstawia Wykres 1. 

Informacja o wynikach klasyfikacji i promocji w roku szkolnym 2013/2014 
Agata Bronowska 
Starszy inspektor w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty 
w Warszawie

Jak co roku Kuratorium Oświaty w Warszawie zamieściło na stronie internetowej www.kuratorium.waw.pl ankietę 
kierowaną do dyrektorów szkół dotyczącą efektów kształcenia - wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 
2013/2014. 
1. Uczniowie klasyfikowani 
Odsetek uczniów klasyfikowanych w szkołach wszystkich typów w województwie mazowieckim maleje wraz
ze wzrostem stopnia organizacji szkoły. W szkołach podstawowych klasyfikowanych było 99,92%, natomiast 

w gimnazjach 99,28% uczniów. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych w liceach ogólnokształcących 
klasyfikowanych było 98,32% uczniów, w liceach profilowanych 97,39%, w technikach 94,84% uczniów
a w zasadniczych szkołach zawodowych 90,61% uczniów. Odsetek uczniów klasyfikowanych w szkołach 
poszczególnych typów w województwie mazowieckim przedstawia Wykres 1. 
Wykres 1. Odsetek klasyfikowanych w szkołach województwa mazowieckiego 

Źródło: oprac. własne na podstawie wyników ankiety dla dyrektorów szkół dotyczącej wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 
wrzesień 2014, n=2570
Na podstawie przedstawionych powyżej danych można stwierdzić, że odsetek uczniów nieklasyfikowanych
w szkołach województwa mazowieckiego jest znikomy. Najwięcej tego typu przypadków odnotowano 

w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. 
2. Odsetek uczniów promowanych
Podobna tendencja dotyczy wyników promocji - wraz ze stopniem organizacji szkoły maleje odsetek uczniów 
promowanych. W szkołach podstawowych promowanych było 99,21% uczniów, w gimnazjach 97,83%. 
Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie promowani stanowili odpowiednio po: 95,80% w liceach 
ogólnokształcących, 93,19% w liceach profilowanych, 90,23% w technikach a w zasadniczych szkołach  
zawodowych promowanych było 85,49% uczniów.
Jeżeli chodzi o udział uczniów promowanych w trybie § 21 ust 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, 
ze zm)., a więc z jedną oceną niedostateczną - to w gimnazjach było to 3,25% uczniów, technikach 3,13%
a zasadniczych szkołach zawodowych 1,40%. Odsetek uczniów promowanych w szkołach poszczególnych 
typów w województwie mazowieckim prezentuje  Wykres 2.
Wykres 2. Uczniowie promowani w szkołach województwa mazowieckiego. 
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Na podstawie przedstawionych powyżej 
danych można stwierdzić, że odsetek ucz-
niów nieklasyfikowanych w szkołach woje-
wództwa mazowieckiego jest znikomy. Naj-
więcej tego typu przypadków odnotowa-
no w zasadniczych szkołach zawodowych 
i technikach. 

Odsetek uczniów promowanych
Podobna tendencja dotyczy wyników pro-

mocji - wraz ze stopniem organizacji szko-
ły maleje odsetek uczniów promowanych. 
W szkołach podstawowych promowanych by-
ło 99,21% uczniów, w gimnazjach 97,83%. Na-
tomiast w szkołach ponadgimnazjalnych ucz-
niowie promowani stanowili odpowiednio po: 
95,80% w liceach ogólnokształcących, 93,19% 

w liceach profilowanych, 90,23% w techni-
kach a w zasadniczych szkołach zawodowych 
promowanych było 85,49% uczniów. 

Jeżeli chodzi o udział uczniów promowa-
nych w trybie § 21 ust 10 rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwiet-
nia 2007r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadza-
nia sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm)., 
a więc z jedną oceną niedostateczną - to 
w gimnazjach było to 3,25% uczniów, tech-
nikach 3,13% a zasadniczych szkołach za-
wodowych 1,40%. Odsetek uczniów promo-
wanych w szkołach poszczególnych typów 
w województwie mazowieckim prezentuje 
Wykres 2.

Uczniowie niepromowani stanowili nie-
wielki odsetek uczniów, jednak najwięcej 
niepromowanch odnotowano w zasadni-
czych szkołach zawodowych i technikach. 

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 
Podobnie jak w latach ubiegłych niewie-

lu uczniów w szkołach województwa mazo-
wieckiego zdawało egzaminy klasyfikacyjne. 
W zasadniczych szkołach zawodowych od-
setek ten wynosił 1,15% a w pozostałych ty-
pach szkół nie przekraczał 1%. Do egzami-
nów klasyfikacyjnych uczniowie szkół pod-
stawowych i liceów ogólnokształcących przy-
stępowali najczęściej z powodu nieobecności 
usprawiedliwionych. W gimnazjach, techni-
kach, liceach profilowanych i zasadniczych 

Wykres 1. Odsetek klasyfikowanych w szkołach województwa mazowieckiego 

Źródło: oprac. własne na podstawie wyników ankiety dla dyrektorów szkół dotyczącej wyni-
ków klasyfikowania i promowania uczniów, wrzesień 2014, n=2570
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szkołach zawodowych były to nieobecności 
nieusprawiedliwione. Natomiast egzaminy 
poprawkowe wyznaczone zostały w najwięk-
szej liczbie przypadków uczniom techników 
(średnio w 9,45% szkół tego typu) oraz lice-
ów profilowanych (średnio w 7,05% szkół te-
go typu).

Średnia frekwencja
Średnia frekwencja w poszczególnych ty-

pach szkół wahała się od nieco ponad 90% 
w szkołach podstawowych do 58,45% w za-
sadniczych szkołach zawodowych. W gim-
nazjach frekwencja wynosiła 87,11%, w li-
ceach ogólnokształcących 78,92%, w li-
ceach profilowanych-79,40%, a w techni-
kach 75,38%. W szczególności zwraca uwa-
gę niska frekwencja w zasadniczych szko-
łach zawodowych. Biorąc pod uwagę fakt, 
że Minister Edukacji Narodowej rok szkol-
ny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawo-
dowców, w którym zaplanowano szereg dzia-

łań usprawniających szkolnictwo zawodowe, 
można przypuszczać, iż w kolejnych latach 
szkolnych nastąpi zmiana tendencji dotyczą-
cej frekwencji w tego typu szkołach. Średnią 
frekwencję w szkołach pozostałych typów 
przedstawia wykres 3. 

Wyniki ankiety dotyczącej wyników klasy-
fikacji i promocji przesłanej przez dyrekto-
rów szkół specjalnych wykazały, że odsetek 
uczniów klasyfikowanych w szkołach specjal-
nych największy jest w gimnazjach - 91,39%, 
w szkołach podstawowych wynosi 89,3% 
a w szkołach ponadgimnazjalnych 88,82%. 
Odsetek uczniów promowanych największy 
jest w gimnazjach i wynosi 85,50%, w szkołach 
podstawowych - 83,6%, natomiast w przypad-
ku specjalnych szkół ponadgimnazjalnych od-
setek uczniów promowanych wynosi 79,15%. 
Średnia frekwencja w poszczególnych typach 
szkół specjalnych kształtuje się następują-
co: szkoły podstawowe - 66,19%, gimnazja – 
74,11%, szkoły ponadgimnazjalne – 79,96%. 

Szkołę podstawową po 18. roku życia 

ukończyło 7 uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie lub zagrożo-
nych niedostosowaniem społecznym, gim-
nazjum po 21. roku życia ukończyło 16 ucz-
niów a szkoły ponadgimnazjalne po 24. roku 
życia 44 uczniów. 

W powyższym artykule zaprezentowane 
zostały tendencje ogólnowojewódzkie, je-
żeli chodzi o wyniki klasyfikacji i promocji. 
Zachęcam Państwa do zapoznania się z ca-
łością Informacji na temat wyników klasy-
fikowania i promowania w roku szkolnym 
2013/2014, w której zawarte będą również 
dane dotyczące szkół z poszczególnych de-
legatur Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
Wskazana powyżej informacja będzie do-
stępna na stronie internetowej Kuratorium 
Oświaty w Warszawie.                                                 

Źródło: oprac. własne na podstawie wyników ankiety dla dyrektorów szkół dotyczącej wyników klasyfikowania i promowania uczniów,  
wrzesień 2014, n=2570
Uczniowie niepromowani stanowili niewielki odsetek uczniów, jednak najwięcej niepromowanch odnotowano 
w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. 
3. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 
Podobnie jak w latach ubiegłych niewielu uczniów w szkołach województwa mazowieckiego zdawało egzaminy 
klasyfikacyjne. W zasadniczych szkołach zawodowych odsetek ten wynosił 1,15% a w pozostałych typach szkół 
nie przekraczał 1%. Do egzaminów klasyfikacyjnych uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących 
przystępowali najczęściej z powodu nieobecności usprawiedliwionych. W gimnazjach, technikach, liceach 
profilowanych i zasadniczych szkołach zawodowych były to nieobecności nieusprawiedliwione. Natomiast 
egzaminy poprawkowe wyznaczone zostały w największej liczbie przypadków uczniom techników (średnio 
w 9,45% szkół tego typu) oraz liceów profilowanych (średnio w 7,05% szkół tego typu).
4. Średnia frekwencja
Średnia frekwencja w poszczególnych typach szkół wahała się od nieco ponad 90% w szkołach podstawowych
do 58,45% w zasadniczych szkołach zawodowych. W gimnazjach frekwencja wynosiła 87,11%, w liceach 
ogólnokształcących 78,92%, w liceach profilowanych-79,40%, a w technikach 75,38%. W szczególności zwraca 
uwagę niska frekwencja w zasadniczych szkołach zawodowych. Biorąc pod uwagę fakt, że Minister Edukacji 
Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców, w którym zaplanowano szereg działań 
usprawniających szkolnictwo zawodowe, można przypuszczać, iż w kolejnych latach szkolnych nastąpi zmiana
tendencji dotyczącej frekwencji w tego typu szkołach. Średnią frekwencję w szkołach pozostałych typów 
przedstawia wykres 3. 
Wykres 3. Średnia frekwencja w szkołach województwa mazowieckiego 
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Innowacja pedagogiczna 
– potrzeba czy przymus? 
BOGUMIŁA BOGACKA-OSIŃSKA  

SPECJALISTA W WYDZIALE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE 

WSTĘP
Czy jest zainteresowanie wprowadze-

niem innowacji pedagogicznych do szkół? 
Zapewne odpowiedź będzie twierdząca 
a jednym z możliwych uzasadnień jest to, że 
przepisy oświatowe zezwalają na inicjowa-
nie takiego przedsięwzięcia. Inne, że ten ro-
dzaj działań podejmowanych przez nauczy-
cieli jest naturalny w procesie rozwoju za-
wodowego oraz nabywania doświadczenia 
w pracy z uczniem, dostrzegania jego po-
trzeb oraz poszukiwania skutecznych roz-
wiązań w przygotowaniu do funkcjonowa-
nia we współczesnym świecie. Kolejne moż-
liwe uzasadnienie to, że innowacje pedago-
giczne są zakorzenione na gruncie syste-
mu oświatowego. Można o nich rozważać 
z pespektywy różnej przestrzeni historycz-
nej, np. przyjmując okres międzywojenny 
w Polsce, analizując rozwiązania nowator-
skie powstałe pod wpływem ruchu „nowego 
wychowania”. Następnym argumentem mo-
że być na przykład opracowanie innowacji 
pedagogicznych, które pomaga w awansie 
zawodowym i uzyskaniu dobrej oceny pracy 
nauczyciela ze strony przełożonych. Zatem 
można oczekiwać wielu uzasadnień oraz 
wielu argumentów na to, że innowacje by-
ły, są i będą w szkołach. Natomiast na kan-
wie tych rozważań powstaje pytanie czy in-
nowacje pedagogiczne współcześni nauczy-
ciele traktują jako potrzebę, czy przymus. 

POJĘCIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
Termin innowacja utożsamiany jest 

z terminem zmiana1. Rusakowska, mówiąc 
o innowacjach wskazuje na różne ujęcia, np. 

innowacji tzn. innowacje makrosystemowe 
(projektowane centralnie dla całego syste-
mu oświaty) oraz innowacje mikrosystemo-
we opracowywane w konkretnych szkołach 
przez nauczycieli. 

Według Okonia innowacja pedagogiczna 
jest to zmiana struktury systemu szkolnego 
(metodycznego, wychowawczego) jako cało-
ści lub struktury ważnych jego składników 
w celu wprowadzenia ulepszeń o charakte-
rze wymiernym4. Zmiana systemu może do-
tyczyć pracy nauczycieli (metod oraz środ-
ków przez nich wykorzystywanych) i ucz-
niów, treści programowej oraz warunków 
materialno-społecznych szkoły. 

W zależności od charakteru i zakresu 
zmian Okoń wyróżnia:
• nowatorstwo pedagogiczne (termin 

używany do określenia działalności na-
uczycielskiej i wychowawców polegającej 
na ulepszaniu wzorców pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej przez własne pomy-
sły racjonalizatorskie - pomysły dotyczą 
zmian w treści, metodach i środkach oraz 
form organizacyjnych kształcenia i wy-
chowania)5,

• twórczość pedagogiczną – proces bądź 
wytwór działania ludzkiego polegające-
go na tworzeniu nowych i oryginalnych 
wzorców (paradygmatów) w dziedzinie 
teorii i praktyki pedagogicznej. (…) Swo-
istym przedpolem twórczości pedagogicz-
nej jest racjonalizatorstwo i nowatorstwo 
pedagogiczne6.
Pedagog ten uważa, że „procesowi po-

wstawania innowacji towarzyszą określo-

o charakterze jakościowym (zmiany przy-
czyniające się do rozwoju w danej dziedzinie 
bądź także takie, które pod wpływem czasu 
uznane są za chybione). Inne ujęcie akcentuje 
relatywną wartość zmiany. To, co jest innowa-
cją dla jednych, dla innych jest, np.: nowością 
lub zwykłą zmianą. 

Powstaje pytanie  
czy innowacje pedagogiczne 

współcześni nauczyciele 
traktują jako potrzebę,  

czy przymus

Przez innowację rozumie się „wprowa-
dzanie czegoś nowego; rzecz nowo wpro-
wadzona; nowość; reforma (W. Kopaliński, 
1994)2. W literaturze przedmiotu można 
spotkać wiele definicji innowacji, przeważa 
jednak pogląd, że innowacje to także celowe 
zmiany wprowadzone przez człowieka, któ-
re przyczyniają się do postępu3. 

Zdaniem Rusakowskiej najczęściej ak-
centuje się, że kryterium doboru innowa-
cji stanowi określona potrzeba pedagogicz-
na a jej efektem powinno być polepszenie 
wyników działalności wychowawczej. Na-
tomiast kryterium nowości i oryginalności 
może być również uznawane za podstawo-
we dla wyodrębnienia innowacji spośród in-
nych zmian. W zależności od tego, gdzie ma 
miejsce powstawanie idei i projektów edu-
kacyjnych, autorka wyróżnia inny podział 

O ile każda innowacja oznacza pewną zmianę, to nie każda zmiana może być uznana za innowację 

(Daniela Rusakowska, 1986)

1 Rusakowska D., Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, Warszawa 
1986, s. 8.

2 Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycz-
nych a almanachem, Warszawa 1994, s. 230.
3 Schulz R., Nauczyciel jako innowator, Warszawa 1989, s. 7.

4 Okoń. W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 136.
5 Ibidem, s. 267.
6 Ibidem, s. 414.
7 Barański Cz., Uwarunkowania działalności innowacyjnej na-
uczyciel, Warszawa 1986, s. 15-16.
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ne prawidłowości, zwane mechanizmami in-
nowacji”7. Na początku wymagana jest diag-
noza określonego „odcinka rzeczywistości”, 
celem trafnego odczytania potrzeby. Następ-
nie winien powstać pomysł (tzw. określenie 
ulepszenia). Ostatnie stadium ma polegać 
na sprawdzeniu pomysłu przez jego reali-
zację. Zatem przygotowanie innowacji jest 
procesem złożonym mającym charakter ba-
dawczy oraz twórczy. Inną sprawą jest, że 
z problematyką innowacji łączy się zjawisko 
zwane dyfuzją innowacji, polegające na tym, 
że pomysł się rozprzestrzenia8.W zależności 
od tego, jaka jest skala jego upowszechnie-
nia można wnioskować o faktycznej warto-
ści wprowadzonej zmiany. 

WYBRANE PRZEPISY OŚWIATOWE 
ODNOSZĄCE SIĘ DO INNOWACJI 
PEDAGOGICZNEJ

Problematyka innowacji pedagogicznych 
znajduje odzwierciedlenie w przepisach 
prawa oświatowego. W ustawie o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) terminy „innowacja”, „działal-
ność innowacyjna” odnajdujemy w art. 9a. 
pkt 4 ust. 2 (dotyczy zadań Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej); art. 22 ust. 2 pkt 
6 (znajduje się delegacja do uregulowa-
nia problematyki innowacji i eksperymen-
tów pedagogicznych w przepisach szczegó-
łowych); art. 41.ust. 1 pkt 3 (określa kom-
petencje rady pedagogiczne w zakresie po-
dejmowania uchwał w sprawie innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych w szko-
le lub placówce, po zaopiniowaniu ich pro-
jektów przez rady szkoły lub placówki); art. 
50 ust. 2 (określa, że rada szkoły lub pla-
cówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw 
wewnętrznych szkoły lub placówki a tak-
że opiniuje plany pracy szkoły lub placów-
ki, projekty innowacji i eksperymentów pe-
dagogicznych); art. 52. ust. 2 (stanowi, że 
w szkołach lub placówkach, w których rada 
nie została powołana, zadania rady wyko-
nuje rada pedagogiczna). 

Szczegółowy tryb i sposób prowadzenia 
w szkołach i publicznych placówkach inno-
wacji i eksperymentów reguluje rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków prowadzenia działalności innowa-
cyjnej i eksperymentalnej przez publicz-
ne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r., Nr 56, 
poz. 506. ze zm.). W akcie tym, m.in. okre-
ślono, co należy rozumieć przez innowacje 
pedagogiczną tzn. nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne lub metodycz-
ne, mające na celu poprawę jakości pracy 

szkoły (§ 1.1). Innowacja lub eksperyment 
może obejmować wszystkie lub wybrane za-
jęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub 
grupę (§ 2. 1.) 

Rozpoczęcie innowacji lub eksperymen-
tu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę 
odpowiednich warunków kadrowych i orga-
nizacyjnych niezbędnych do realizacji pla-
nowanych działań innowacyjnych i ekspe-
rymentalnych (§ 2.2). Innowacje lub ekspe-
rymenty, wymagające przyznania szkole do-
datkowych środków budżetowych, mogą być 
podjęte po wyrażeniu przez organ prowa-
dzący szkołę pisemnej zgody na finansowa-
nie planowanych działań (§ 2.3). 

Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w któ-
rych jest prowadzona innowacja lub ekspe-
ryment, odbywa się na zasadzie powszech-
nej dostępności (§ 2.4). 

Udział nauczycieli w innowacji lub ekspe-
rymencie jest dobrowolny(§ 2.5). Innowacje 
i eksperymenty nie mogą naruszać upraw-
nień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowa-
nia i opieki w zakresie ustalonym w ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty, a także w zakresie uzyskania wiadomo-
ści i umiejętności niezbędnych do ukończe-
nia danego typu szkoły oraz warunków i spo-
sobu przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów określonych w odrębnych przepi-
sach (§ 3).

Uchwałę w sprawie wprowadzenia in-
nowacji w szkole podejmuje rada pedago-
giczna. (…) może być podjęta po uzyska-
niu: zgody nauczycieli, którzy będą uczest-
niczyć w innowacji, opinii rady szkoły, pi-
semnej zgody autora lub zespołu autorskie-
go innowacji na jej prowadzenie w szkole, 
w przypadku gdy założenia innowacji nie 
były wcześniej opublikowane (§ 4. 1,2). 

Uchwałę rady pedagogicznej w spra-
wie wprowadzenia innowacji wraz z opi-
sem jej zasad oraz opinią rady szkoły 
i zgodą autora lub zespołu autorskiego 
innowacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dy-
rektor szkoły przekazuje kuratorowi oświa-
ty i organowi prowadzącemu szkołę (§ 4.3). 

Procedura zgłaszania innowacji peda-
gogicznej do Kuratorium Oświaty w War-
szawie znajduje się na stronie www.kurato-
rium@.waw.pl w zakładce „Nadzór pedago-
giczny” – „Innowacje i eksperymenty peda-
gogiczne MKO”.

DANE STATYSTYCZNE
Zgłoszenia innowacji pedagogicznych 

do Kuratorium Oświaty w Warszawie pod-
legają ocenie formalnej w zakresie zgod-
ności przekazywanych dokumentów z wy-
mogami określonymi w ww. rozporządze-
niu. W wypadku, gdy określone dokumenty 
w rozporządzeniu są zgodne z wymagania-

mi przekazywane są do wprowadzenia ich 
do rejestru innowacji pedagogicznych Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty. W okresie 
od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 
roku do Kuratorium Oświaty w Warszawie 
szkoły zgłosiły łącznie 663 innowacji peda-
gogicznych. Dla przykładu Wydział Kształ-
cenia Ogólnego Kuratorium przygotował do 
zarejestrowania 198 innowacji pedagogicz-
nych, tj. 100 dotyczyło szkół podstawowych, 
w tym 13 szkół podstawowych z oddziała-
mi integracyjnymi9. W wypadku gimnazjum 
zarejestrowano 98 innowacji pedagogicz-
nych, w tym 37 z oddziałami integracyjny-
mi. Przy czym najwięcej innowacji pedago-
gicznych dotyczyło III etapu edukacyjnego, 
tj. 90, w dalszej kolejności I etapu edukacyj-
nego (tj. było ich 58). Przeważały innowacje 
programowe (34,8%), metodyczne stanowiły 
(10,6%) zaś organizacyjne (1,5%). Pozostałe 
zgłaszane innowacje wskazywano jako pro-
gramowe i metodyczne (27,3%), programo-
we – metodyczne - organizacyjne (11,6%), 
programowe – organizacyjne (8,1%), meto-
dyczne - organizacyjne (6,1%).

NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE 
W PRZEKAZANEJ DOKUMENTACJI 
INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH

W trakcie sprawdzania przekazanych do-
kumentów dotyczących innowacji pedago-
gicznych, celem wpisania ich do rejestru 
innowacji pedagogicznych Mazowieckie-
go Kuratora Oświaty, stwierdzono również 
braki w zakresie poprawności przekazanej 
dokumentacji, niespełniającej wymagania 
określonego w cytowanym wcześniej rozpo-
rządzeniu. W wypadku innowacji pedago-
gicznych przekazanych do Wydziału Kształ-
cenia Ogólnego Kuratorium dotyczyły one 
m.in. takich kwestii, jak: 
• niezaznaczenie w „karcie informacji in-

nowacji pedagogicznej”, że uzyskano zgo-
dę organu prowadzącego na wprowadze-
nie innowacji, w wypadku dofinansowa-
nia lub wpisanie, że „nie dotyczy”, 

• niedołączenie opinii rady pedagogicznej,
• niestosowanie się do rozporządzenia 

MEN z dnia 7.02. 2014 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania w szkołach pub-
licznych (t .j. Dz. U. z 2012 r., poz. 204) 
w zakresie przestrzegania wymogu ty-
godniowego wymiaru godzin obowiązko-
wych zajęć dla uczniów, 

• nieprecyzyjne podanie w „karcie informa-
cji innowacji pedagogicznej” terminu roz-
poczęcia i zakończenia innowacji,

• pisemne zgody autorów innowacji peda-
gogicznej miały daty późniejsze niż daty 

8 Ibidem, s. 16.
9 W Kuratorium Oświaty w Warszawie analizą  innowacji pedago-
gicznych zajmuje się kila wydziałów oraz pięć delegatur.

publikacja



14 www.oswiatamazowiecka.pl

wydania opinii oraz uchwały w sprawie 
wprowadzenia innowacji,

• wydanie opinii rady pedagogicznej o inno-
wacji pedagogicznej z datą późniejszą niż 
data uchwały,

• niewskazanie autora lub pominięcie 
współautora w wypadku opracowania in-
nowacji przez kilka osób,

• używanie sformułowania przez autora in-
nowacji „wyrażam zgodę na włączenie się 
w innowację” zamiast „wyrażam zgodę na 
prowadzenie innowacji, 

• zgłaszanie innowacji do rejestru innowa-
cji MKO przez szkoły niepubliczne, 

• brak zgody autorów,
• niedołączenie karty innowacji pedago-

gicznej,
• niedołączenie uchwały rady pedagogicz-

nej w sprawie wprowadzenia innowacji,
• powoływanie się na nieaktualne przepisy,
• zwrócenie się z prośbą o przyznanie do-

datkowych godzin na realizację innowacji. 
W wielu tych przypadkach zwraca-

no się do dyrektora szkoły o przekazanie 
dokumentacji spełniającej wymagania okre-
ślone w przepisach oświatowych. Był to 
również warunek, aby móc te innowacje 
wprowadzić do rejestru innowacji i ekspery-
mentów pedagogicznych. 

Nowatorskie rozwiązania w szkole na 
podstawie danych wniosków z ewaluacji 
zewnętrznych przeprowadzonych w la-
tach 2013-2014 w Polsce

Nowatorstwo było również przedmiotem 
badań ewaluacji zewnętrznych, rozpatry-
wano je z poziomu nauczycieli oraz dyrekto-
rów szkół w kontekście diagnozowania na-
uczycieli w ramach wymagań: procesy edu-
kacyjne są zorganizowane sposób sprzy-
jający uczeniu się; zarządzanie szkołą lub 
placówką służy jej rozwojowi10.

Pierwsze wymienione wymaganie badano 
na podstawie pytań: jakie nowatorskie roz-
wiązania są stosowane w szkole, na jakie po-
trzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają. 
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że niemal 
81% szkół wykazuje się nowatorskimi roz-
wiązaniami adekwatnymi do potrzeb ucz-
niów; w ocenie dyrektora ponad dwie trzecie 
nauczycieli realizuje nowatorskie rozwią-
zania; ponad 80% deklaruje, że wprowadzi-
ło nowatorskie rozwiązania w swojej pracy 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nauczyciele 
na zadane pytanie, dlaczego uznają te dzia-
łania za nowatorskie, wskazywali na działa-
nia związane ze stosowaniem technik infor-
matycznych; przedstawiali cele, powody lub 

spodziewane skutki podjęcia działań; opisy-
wali podejmowane działania; uzasadniali, że 
przedtem tak nie pracowali; tłumaczyli, że 
nikt nie pracował tak w szkole; rzadko w wy-
powiedziach nauczycieli pojawia się powód, 
dlaczego podjęli trud wprowadzenia nowych 
rozwiązań do swojej pracy.

W wypadku drugiego wymagania: zarzą-
dzanie szkołą lub placówką służy jej rozwo-
jowi stwierdzono, że z wypowiedzi 13% ba-
danych dyrektorów szkół podstawowych, 
14% gimnazjów oraz 48% szkół ponadgim-
nazjalnych wynika, że w szkołach prowa-
dzone są innowacje pedagogiczne lub nowa-
torskie projekty; 55% badanych dyrektorów 
szkół podstawowych, 47% gimnazjów oraz 
67% szkół ponadgimnazjalnych twierdzi, że 
wspierają nauczycieli w podejmowaniu no-
watorskich rozwiązań; dyrektorzy szkół pod-
stawowych, gimnazjów i ponadgimnazjal-
nych nagradzają nauczycieli podejmujących 
nowatorskie działania (40%; 53%; 39%), pro-
mują nauczycieli podejmujących innowacje, 
nowatorstwo (10%; 8%; 7%); zdaniem 96,7% 
nauczycieli twierdzi, że dyrektorzy zauważa-
ją ich sukcesy i nagradzają11.Z przedstawio-
nych wskaźników procentów wynika, że dy-
rektorzy podejmują działania, aby docenić 
pracę nauczycieli podejmujących innowacje, 
przy czym niewystarczająco ich promują.

PODSUMOWANIE
Problematyka innowacji pedagogicznych 

jest uregulowana w prawie oświatowym, 
wymaga stałego upowszechniania. Obowią-
zujące przepisy określają zasady i tryb po-
stępowania w sprawie wprowadzenia inno-
wacji pedagogicznej. Zasady zgłoszenia in-
nowacji do rejestru MKO zostały określo-
ne w procedurze znajdującej się na stronie 
internetowej Kuratorium Oświaty w War-
szawie. Dokumentacja dotycząca innowa-
cji pedagogicznych musi spełniać wymaga-
nia formalne, które są określone w obowią-
zujących przepisach. Nauczyciele przygoto-
wujący innowacje pedagogiczne muszą rów-
nież być świadomi tego, że dziecko ma pra-
wo do bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy/nauki. Wprowadzenie innowacji 
w szkole powinno wynikać z istniejących po-
trzeb i mieć charakter wymierny – prowa-
dzić do jakościowej zmiany szkół. 

Zatem podjęcie decyzji o przygotowaniu 
innowacji pedagogicznej winno być poprze-
dzone przekonaniem o celowości wybrania 
tej a nie innej drogi postępowania pedago-
gicznego, wynikać nie tyle z przymusu ze-
wnętrznego, ale wewnętrznej determinacji, 
że tylko tym sposobem można osiągnąć za-
kładane efekty edukacyjne.                               

10 Mazurkiewicz G., Gocłowska A, (red.) Jakość edukacji. Dane 
i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 
2013-2014, Kraków 2014, s.72-75, 229-240.

11 Bielecka E., Tanewska I., Zarządzanie szkołą lub placówką słu-
ży jej rozwojowi, (w:) Mazurkiewicz G., Gocłowska A. (red.) Jakość 
edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzo-
nych w latach 2013-2014, Kraków 2014, s. 229-240.
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Międzyszkolny Zespół 
Nauczania Mniejszości Niemieckiej 

Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniej-
szości Niemieckiej został powołany przez 
Biuro Edukacji w Warszawie przed cztere-
ma laty. To ciekawe i odpowiedzialne zada-
nie zostało powierzone 1 września 2010 r. 
Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, mieszczącej się na 
Ursynowie przy ulicy Koncertowej 8. Jest to 
kameralna, przyjazna uczniom i ich rodzi-
com placówka z 35–letnią tradycją. Szko-
ła ta została wybrana przez Biuro Edukacji 
m.st. Warszawy, ponieważ jest jedną z nie-
wielu, w których obowiązkowym językiem 
obcym, nauczanym tu od pierwszej klasy, 
jest język niemiecki.

W momencie wprowadzenia obowiązko-
wego nauczania języka obcego nowożytne-
go w szkołach podstawowych w roku szkol-
nym 1999/2000, w naszej placówce, jako je-
dynej na Ursynowie, został wprowadzo-
ny właśnie ten język jako obowiązkowy. Od 
wielu lat szkoła szczyci się również tym, że 
jej uczniowie mają możliwość przygotowy-
wania się i przystępowania do egzaminu 
kończącego się zdobyciem certyfikatu z ję-
zyka niemieckiego na poziomie A1 lub A2. 
Szkoła szczyci się 100% zdawalnością przy-
stępujących do tego egzaminu uczniów. 

Nauczycielka, której powierzono zada-
nie nauczania dzieci mniejszości narodowej 
niemieckiej stanęła przed wielkim wyzwa-
niem. Polegało ono na realizacji specjalne-
go programu nauczania języka niemieckie-
go dla mniejszości narodowej, dużo obszer-
niejszego niż ten, który znała z dotychcza-
sowej pracy. 

Tygodniowy plan zajęć obejmuje trzy go-
dziny nauki języka niemieckiego oraz jedną 
godzinę historii, kultury i geografii Niemiec 
w zależności od poziomu nauczania. Zajęcia 
odbywają się w soboty w godzinach przedpo-
łudniowych. Grupa jest kilkuosobowa, co jest 
niewątpliwą zaletą i komfortem pracy dla 
uczniów i nauczycielki. Dzieci wykazują się 
ambicją i dużym zapałem do nauki, zarażane 
pasją swojej nauczycielki, która uczy przez 
zabawę. Na zajęciach są wykorzystywane 

różnorodne gry oraz zabawy dydaktyczne. 
Stosowane są pomoce audiowizualne w po-
staci map, niemieckich książek dla dzieci, 
różnorodnych gier i układanek językowych 
znajdujących się w zasobach szkoły. Wiel-
ką pomocą dydaktyczną jest tablica interak-
tywna, która unowocześnia pracę nauczy-
ciela i jest atrakcyjna również dla uczniów. 
Umożliwia prezentowanie informacji bezpo-
średnio z Internetu a poprzez YouTube na-
ukę piosenek w oryginalnej wersji językowej 
w postaci lubianych przez wszystkich wideo-
klipów. Zajęcia są urozmaicane opracowa-
nymi przez nauczycielkę prezentacjami mul-
timedialnymi do poszczególnych tematów 
oraz krótkimi notatkami w formie wydruków, 
które dzieci wklejają do zeszytu. Nauczyciel-
ka napisała też kilkustronicowy minipod-
ręcznik do nauki historii. 

W tym roku szkolnym dzieci są już w pią-
tej klasie, a więc na II etapie edukacyjnym. 
Z wielką satysfakcją nauczycielka obserwu-
je postępy uczniów zarówno językowe, jak 
i te w zakresie znajomości historii, kultu-
ry i geografii Niemiec. Znajduje to odzwier-
ciedlenie w bardzo dobrych i celujących oce-
nach. Uczniowie są szczególnie motywo-
wani do nauki przez rodziców, którzy zna-
jąc bardzo dobrze język niemiecki, wspiera-
ją dzieci w ustnym przygotowaniu do lekcji 
oraz pisemnych pracach domowych. W ze-
szłym roku szkolnym trzech chłopców z po-
wodzeniem zdało egzamin językowy na cer-
tyfikat na poziomie A2. Wszystkie dzieci spę-
dzają w Niemczech wakacje oraz ferie zimo-
we. Zatem ich nauka wspierana jest z inicja-
tywy rodziców dodatkowymi działaniami, co 
przynosi świetne efekty w opanowaniu języ-
ka i zagadnień dotyczących historii, geografii 
i kultury Niemiec. Podsumowanie osiągnięć 
dzieci z mniejszości niemieckiej odbywa się 
na naszych szkolnych semestralnych i rocz-
nych radach klasyfikacyjnych. Zaświadcze-
nia o wynikach w nauce są następnie prze-
kazywane rodzicom oraz wysyłane do szkół, 
w których dzieci uczą się na co dzień. Oceny 
te wpisywane są na świadectwa szkolne.

Po kilku latach spotkań w tak małej gru-
pie wszystkie dzieci dobrze się znają i swo-
bodnie się czują w swoim gronie. Zgod-
nie z zasadami dydaktyki i metodyki języ-
ka obcego od początku są zachęcane do po-
rozumiewania się z nauczycielką i ze sobą 
w  języku niemieckim. Sprawne i skuteczne 
komunikowanie się to przecież jedna z kom-
petencji kluczowych.

W klasie drugiej i trzeciej, kiedy dzieci 
były małe i potrzebowały szczególnie dużo 
ruchu nauczycielka organizowała im, poza 
dwoma krótkimi przerwami, jedną dłuższą 
- sportową. Przy wykorzystaniu szkolnego 
sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego 
i poprzez aktywność ruchową dzieci przy-
swajały sobie słówka i zwroty używane róż-
nych dyscyplinach sportowych. 

Uczniowie z mniejszości niemieckiej za-
praszani są do uczestniczenia w życiu szko-
ły. Brali już udział w corocznym Święcie 
Szkoły oraz w ogólnopolskim konkursie z ję-
zyka niemieckiego Olimpus. Dwóch z nich 
zostało nawet laureatami tego konkursu. 
Jeden z uczniów wziął udział w corocznie 
organizowanym przez szkołę dzielnicowym 
konkursie „Gala legend i podań polskich”, 
w którym zajął pierwsze miejsce.

A teraz pozwólcie mi Państwo na osobi-
stą wypowiedź. Praca w Międzyszkolnym 
Zespole Nauczania Mniejszości Niemie-
ckiej sprawia mi ogromną satysfakcję 
i jest powodem do dumy. To wielki kom-
fort dla nauczyciela, gdy może pracować z 
małą grupą ambitnych, zmotywowanych 
uczniów, wspieranych dodatkowo przez 
rodziców w działaniach dydaktycznych 
i wychowawczych. Dzieci znacznie roz-
winęły swoje umiejętności językowe: ro-
zumienie ze słuchu, mówienie, czytanie 
ze zrozumieniem i pisanie. Zyskały rów-
nież podstawową wiedzę na temat histo-
rii, geografii i kultury Niemiec. Ja też, 
przygotowując się do zajęć z nimi, pogłę-
biłam moje umiejętności w tym zakresie. 
Jest to jedno z najciekawszych doświad-
czeń w mojej pracy zawodowej!                    

edukacja mniejszości

DOROTA LANGNER 

NAUCZYCIEL W MIĘDZYSZKOLNYM ZESPOLE NAUCZANIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 303 
IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
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Szkoła przyjazna dziecku

Wywiad z prof. Geraldem Hütherem  
neurobiologiem, autorem licznych publikacji 
popularnonaukowych

Panie profesorze, czym jest motywacja i ja-
kie są – z punktu widzenia neurobiologii – jej 
źródła?

Człowiek to istota intencjonalna – dopó-
ki tli się w nas życie, zawsze będziemy cze-
goś pragnąć. Nosimy w sobie najróżniejsze 
potrzeby – odczuwamy głód i pragnienie, ale 
równie silne są w nas potrzeby psychiczne, 
emocjonalne i społeczne. Z chwilą, gdy któ-
raś z nich daje o sobie znać, w mózgu poja-
wia się swego rodzaju „niepokój” nazywa-
ny przez neurobiologów stanem pobudzenia 
(ang.: arousal). Jest to dosyć nieprzyjemne 
uczucie, którego obecność prowadzi do akty-
wacji odpowiednich sieci neuronalnych zmu-

szających nas do poszukiwania możliwo-
ści zaspokojenia tej potrzeby, która ów pro-
ces uruchomiła. To właśnie ten wzorzec ak-
tywacji mózgu, dzięki któremu podejmujemy 
działania prowadzące do zaspokojenia okre-
ślonych potrzeb, jest neurobiologiczną pod-
stawą motywacji. 

Czym różni się motywacja u uczniów klas 1-4 
(niemiecka podstawówka) od tej, która kieru-
je zachowaniem starszych dzieci i osób doro-
słych? Czy istnieją zasadnicze różnice zwią-
zane z wiekiem? 

Bez względu na wiek – zarówno jako dzie-
ci, jak i dorośli – zawsze mamy jakieś potrze-

by, które chcemy zaspokajać, zawsze wyzna-
czamy sobie cele, które chcielibyśmy rea-
lizować. Każdy człowiek nosi w sobie okre-
śloną motywację, jednak często nie odpo-
wiada ona temu, czego życzyliby sobie in-
ni. Od uczniów oczekujemy zainteresowa-
nia nauką a przecież niejednokrotnie zupeł-
nie inne sprawy zaprzątają ich myśli – mo-
że jakiś nierozwiązany problem albo jakieś 
niespełnione marzenie. Z kolei dorośli ma-
ją być pracowici i wypełniać narzucone im 
obowiązki a jakże często wielu z nich poszu-
kuje innego rodzaju spełnienia. Dzieci róż-
nią się zasadniczo od dorosłych jedynie tym, 
że z reguły chcą zrealizowania swych wyob-
rażeń natychmiast. My nauczyliśmy się cze-
kać, potrafimy wyobrazić sobie spełnienie 
marzeń nawet w dalekiej przyszłości. 

Często mówi Pan o tym, że dzieci po rozpoczę-
ciu nauki w szkole w dość krótkim czasie tra-
cą motywację i chęć uczenia się. Dlaczego tak 
się dzieje?

Na początku wszystkie dzieci są sil-
nie zmotywowane, samodzielnie odkrywa-
ją i kształtują otaczający je świat, ucząc się 
w ten sposób życia – w każdym razie dopó-
ki, dopóty same mogą decydować o tym, co 
je interesuje, co chciałyby kształtować i cze-
go warto się uczyć. Z wiekiem, najpóźniej 
z chwilą przekroczenia progu szkoły, dowia-
dują się, że powinny uczyć się rzeczy, które 
mają niewiele wspólnego z ich wewnętrzną 
motywacją wynikającą z naturalnej potrze-
by poznawania własnego otoczenia. Teraz 
muszą robić to, czego oczekują od nich inni, 
co jest odbiciem obcych motywacji. Dziecko 
zaczyna czuć się przedmiotem potrzeb, in-
tencji, wyobrażeń oraz działań własnych ro-
dziców i nauczycieli. Staje się obiektem ich 
ocen oraz stosowanego przez nich systemu 
kar i nagród. Jest to dla dzieci stan boles-
ny i trudny do zniesienia, dlatego z wielkim 
zaangażowaniem zaczynają szukać wyjścia 
z tej sytuacji. Prędzej czy później znajdu-
ją jakieś rozwiązanie, ale z reguły ono tak-
że jest sprzeczne z oczekiwaniami wycho-
wawców i nauczycieli. Jedne próbują zdo-
bywać jak najwięcej nagród przynosząc sa-
me dobre oceny, inne z zapałem wypracowu-
ją najróżniejsze strategie unikania kar, ale 
w obu przypadkach cierpi na tym ich wro-
dzona radość uczenia się. 

W jakim zakresie dzieci potrzebują doro-
słych, zwłaszcza rodziców, aby móc rozwijać 
swój potencjał?

Wszystkiego, co jest potrzebne do radze-
nia sobie w późniejszym życiu, dzieci mu-
szą się od kogoś nauczyć. Są przy tym zda-
ne na wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
dorosłych. Jednak dziecko uczy się od osoby 
dorosłej wszystkich potrzebnych umiejętno-
ści tylko wtedy, gdy ją lubi, gdy jest mu w jej 
obecności dobrze i kiedy jest przez nią bez-
warunkowo akceptowane. Takie dzieci czu-
ją się bezpieczne i nie wiedzą, co to strach. 
Lęk zabija bowiem przyjemność uczenia się 
a bez radości z poznawania i kształtowa-
nia otaczającego świata dziecko nie odkryje 



Oświata 
Mazowiecka

17nr 04 [22] grudzień 2014Oświata Mazowiecka

cze szybciej niż u dorosłych. Jednak nasze 
placówki edukacyjne zdają się stosować nie-
właściwe metody – zamiast szerzenia stra-
chu, należałoby najzwyczajniej obdarowy-
wać dzieci miłością. Może jednak osoby od-
powiedzialne za wychowanie i edukację po-
winny zajrzeć czasem do Biblii…

Jeśli podstawą rozwoju mózgu są więzi spo-
łeczne, to na jakie aspekty wychowawcze 
szkoła powinna kłaść nacisk, aby ten rozwój 
wspierać i doskonalić? 

To nie same więzi społeczne są najważ-
niejszym czynnikiem decydującym o rozwoju 
dziecięcych mózgów, lecz rodzaj doświadczeń 
zbieranych przez dzieci i młodzież w kontak-
tach z rówieśnikami i z dorosłymi. Dziecko, 
które od samego początku – najpierw w do-
mu rodzinnym, a potem w szkole – miało oka-
zję uczyć się od innych wielu nowych rzeczy, 
z pewnością będzie rozwijać się odpowiednio. 
Najlepiej, kiedy ma kontakt z jak największą 
liczbą osób, od których może zdobywać boga-
tą wiedzę i uczyć się zróżnicowanych umie-
jętności. Aby to jednak było możliwe, w dzie-
cku musi rozwinąć się umiejętność wcho-
dzenia w związki z różnymi ludźmi i to właś-
nie na rozwój tej umiejętności szkoła powin-
na kłaść największy nacisk. Taki bogaty i ot-
warty kontakt dziecka z drugim człowiekiem 
to coś więcej niż tylko związek – to prawdziwe 
spotkanie równego z równym.

Jaki wpływ na motywację ucznia mają stres 
i brak poczucia bezpieczeństwa? 

Motywacja dziecka żyjącego w stresie i cią-
głym poczuciu zagrożenia jest ukierunkowa-
na na rozwijanie strategii pozwalających na 
pozbycie się tego stanu, stłumienie poczucia 
niepewności oraz poszukiwanie bezpieczeń-
stwa i zrozumienia u innych osób i w innym 
środowisku, chociażby w świecie portali spo-
łecznościowych i cyfrowych mediów. 

Czy usadzenie ucznia w szkolnej ławce też 
może być powodem stresu? 

Dziecko usadowione nieruchomo w szkol-
nej ławce odczuwa siebie jako obiekt proce-
su edukacyjnego, traktuje to jak swego ro-
dzaju karę, czuje się niezauważane i nie-
dowartościowane. Jest to naturalnie sytua-
cja, z którą dzieci muszą sobie jakoś pora-
dzić: silniejsze protestują, stają się niespo-
kojne i agresywne, słabsze z czasem rezyg-
nują i dostosowują się do wymogów i oczeki-
wań nauczyciela. 

Wiemy zatem, że obecny system edukacji nie 
sprzyja optymalnemu rozwojowi dziecka. Ale 
czy rzeczywiście nie ma w nim żadnych pozy-
tywnych elementów, które warto by rozwijać, 
modyfikować i wspierać? 

W każdym systemie edukacyjnym zdarza-
ją się szkoły, które wykorzystują określone 
możliwości oraz pewną przestrzeń działa-
nia i w interesie nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców urzeczywistniają wszystko to, co nie jest 
jednoznacznie zakazane. Podobnie w każdej 
szkole możemy spotkać nauczycieli, którzy 
robią wszystko, co w ich mocy, by wspierać 

w uczniach motywację do samodzielnej na-
uki, zamiast wlewać w nich wiedzę jak do pu-
stych beczek. Takie szkoły i tacy nauczyciele 
pokazują nie tylko, że zmiany rzeczywiście są 
możliwe, lecz także, w jaki sposób możemy je 
urzeczywistniać. Są to małe ogniska zapalne, 
dzięki którym nowe podejście do ucznia oraz 
do procesów uczenia się i nauczania z cza-
sem może rozprzestrzenić się na cały system. 

Coraz częściej mówi się o uczniach z deficy-
tami motywacji. Czy Pana zdaniem przyczy-
ną tych deficytów są wyłącznie czynniki ze-
wnętrzne, czy może jednak odpowiadają za 
nie także pewne zmiany w mózgu? 

Tak jak wspomniałem już wcześniej, każ-
dy człowiek, dopóki tli się w nim życie, no-
si w sobie jakieś pragnienia – choćby to była 
sama wola życia. Dlatego bez względu na to, 
jak wygląda wewnętrzna struktura nasze-
go mózgu, zawsze będziemy odczuwać jakąś 
motywację. Obserwowany dziś u tak wie-
lu uczniów brak motywacji do nauki nie jest 
w żadnym wypadku skutkiem zmian w móz-
gach tych młodych ludzi – jest to efekt nega-
tywnych doświadczeń, jakie zebrali wcześ-
niej na swojej edukacyjnej drodze. 

A jak podejść do tak rozpowszechnionej dziś 
wśród dzieci i młodzieży nadpobudliwości 
psychoruchowej często połączonej z deficy-
tem uwagi? Czy leczenie farmakologiczne to 
jedyne rozwiązanie tego problemu? 

Rodzice, nauczyciele i wychowawcy powin-
ni częściej zadawać sobie pytanie, jakie są 
przyczyny tego, że niektóre dzieci są niecierp-
liwe, nie potrafią usiedzieć spokojnie na lek-
cji i stale próbują zwracać na siebie uwagę. 
Dlaczego dane dziecko zachowuje się w taki 
sposób i to często tak długo aż kiedyś takie 
zachowania się „usamodzielnią”, i rzeczywi-
ście straci ono nad nimi kontrolę? Wszyscy, 
którzy nie mają ochoty zaprzątać sobie głowy 
takim pytaniami, wolą naturalnie utwierdzać 
się w przekonaniu, że przyczyny takich za-
chowań tkwią w dziecięcych mózgach i będą 
wychodzić z bezmyślnego założenia, że skoro 
mamy dziś odpowiednie leki, to nie ma powo-
du, by ich dzieciom nie podawać. To podejście 
nie zmieni się dopóty, dopóki się nie obudzimy 
i nie zrozumiemy, że dziecko nie jest w stanie 
nauczyć się kontrolowania impulsów i kie-
rowania własną uważnością, jeżeli robi to 
za nie odpowiedni środek chemiczny w jego 
mózgu. Producenci tych środków są natural-
nie usatysfakcjonowani, że coraz więcej doro-
słych nie chce rozpoznać prawdziwych przy-
czyn tej sytuacji  a ich dzieci grzecznie poły-
kają cudowne tabletki. 

Jak Pana zdaniem powinna wyglądać szkoła 
przyjazna mózgowi? 

Wolałbym raczej mówić o szkole przyja-
znej dziecku. To szkoła, która sprzyjałaby 
rozwinięciu się w mózgu dziecka takiej liczby 
połączeń neuronalnych, jaka odpowiada jego 
naturalnemu, wrodzonemu potencjałowi.

Wywiad ukazał się w magazynie Na-
uczyciel-uczeń nr 1 (wrzesień 2014)  

Andrzej Lipiński – Getynga, lipiec 2014
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swoich prawdziwych talentów. Jeśli zaś nie 
wyruszy w drogę w poszukiwaniu samego 
siebie, nigdy nie rozwinie własnego nieroz-
poznanego potencjału. 

A czego dzieci potrzebują od nauczycieli i od 
środowiska edukacyjnego do rozwijania swo-
ich talentów?

Nauczyciel musi być dla dzieci wzorem do 
naśladowania a szkoła – społecznością da-
jącą uczniom poczucie bezpieczeństwa i do-
starczającą im wyzwań, dzięki którym mogą 
się rozwijać i dojrzewać. 

Czy sama wiedza i kompetencje nauczycieli 
to za mało, żeby mogli być dla ucznia wspar-
ciem? Często podkreśla Pan wagę tzw. we-
wnętrznej postawy nauczycieli i wychowaw-
ców. Co oznacza to pojęcie?

Zdobycie fachowej wiedzy, kompetencje 
dydaktyczne oraz znajomość metodyki na-
uczania to naturalnie podstawowe warun-
ki, jakie powinien spełniać dobry nauczyciel. 
Nie wystarczają one jednak do tego, by zmo-
tywować ucznia do nauki i stać się dla niego 
mentorem, który będzie go inspirował i doda-
wał mu odwagi. Nauczyciel, chcąc rozbudzić 
w dziecku zapał do nauki, musi je lubić; jeżeli 
chce, by uczniowie odważnie podejmowali się 
nowych wyzwań, musi wierzyć, że naprawdę 
zdołają im sprostać; jeśli chce ich zainspiro-
wać, sam musi wyrażać zachwyt tym, że mo-
że rozbudzić w nich zainteresowanie określo-
nym zagadnieniem. Wszystkie te cechy skła-
dają się na ową wewnętrzną postawę bez któ-
rej trudno o prawdziwie efektywne naucza-
nie. I z pewnością nie są to cechy, które na-
bywa się automatycznie na studiach pedago-
gicznych. 

Na co powinni zwrócić uwagę w procesie wy-
chowawczym rodzice, aby najlepiej wykorzy-
stać to, co każdemu dziecku dała natura?

Rodzice powinni przede wszystkim zadać 
sobie pytanie czy własne oczekiwania wo-
bec dziecka rzeczywiście z czystym sumie-
niem mogą pogodzić z tym, co zawiera się 
w słowie „wychowanie”. W języku angielskim 
„education” oznacza „wyprowadzać”, czyli 
towarzyszyć komuś w wejściu na nową dro-
gę, w wyruszeniu w daleki świat, w opusz-
czeniu rodzinnego domu i szkoły. W naszym 
tradycyjnym rozumieniu „wychowanie” koja-
rzy się raczej z przycinaniem drzew na plan-
tacji w celu zwiększenia plonów. Jest to prze-
ciwieństwo motywowania, zachęcania i inspi-
rowania, dlatego dorosły będący jedynie „wy-
chowawcą” nigdy nie stanie się dla dziecka 
wsparciem w rozwijaniu talentów. 

W jakim stopniu szkoła i system edukacyj-
ny mogą wyrównać braki w rozwoju dziecka 
„spowodowane” niekorzystnymi warunkami 
w domu, w rodzinie, w środowisku, w którym 
dziecko przebywało w wieku przedszkolnym? 

Wyrównywanie braków i zmiany są moż-
liwe w każdym wieku, przecież Szaweł prze-
obraził się w Pawła już jako dorosły czło-
wiek. Jest to zatem zasadniczo możliwe 
a u dzieci zmiany następują naturalnie jesz-
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Mocne i słabe strony  
raportów z ewaluacji zewnętrznych
URSZULA JAROSZ  

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU STRATEGII I NADZORU PEDAGOGICZNEGO KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Zebrane po czterech latach obowiązy-
wania rozporządzenia doświadczenia oraz 
opinie środowisk oświatowych spowodo-
wały wprowadzenie w funkcjonujący model 
nadzoru pedagogicznego nowych rozwią-
zań. Zmiany te miały na celu usprawnie-
nie ewaluacji zewnętrznej oraz zwiększe-
nie szans na jakościowy rozwój szkół i pla-
cówek. Modyfikacja wymagań, czyli zmniej-
szenie ich liczby, doprecyzowanie i no-
wy sposób opisania podniosły użyteczność 
ewaluacji dla szkół i placówek.

Ponieważ jednym z celów nadzoru pedago-
gicznego jest funkcjonowanie systemu, któ-
ry będzie wspierał szkoły i placówki, zatem 
kluczowe znaczenie ma dostarczenie ujedno-
liconej informacji o wynikach ich pracy – ra-
port z przeprowadzonej ewaluacji. Dyrekto-
rzy szkół i organy prowadzące otrzymując in-
formacje o stanie, warunkach, przebiegu pro-
cesów edukacyjnych i efektach działalności 
szkoły lub placówki mogą podejmować dzia-
łania służące poprawie jakości pracy, mogą 
skutecznie planować rozwój szkół w obsza-
rach, które wymagają tego najbardziej.

Wprowadzone półtora roku temu zmia-
ny w rozporządzeniu spowodowały również 
modyfikację w prezentowaniu wyników 
ewaluacji – pisaniu raportów, tj. sposobie 
analizowania danych, w tym wzmocnieniu 
analizy i wnioskowania, opisie wymagań 
oraz przedstawianiu większości wyników w 
postaci wykresów i tabel zawierających da-
ne ilościowe i jakościowe. Pojawiły się także 
nowe funkcje platformy npseo, czyli narzę-
dzia przygotowanego w projekcie na potrze-
by nadzoru pedagogicznego, którego roz-

placówki”, który zaraz na wstępie umożli-
wia odbiorcom zapoznanie się z najważniej-
szymi informacjami o danej szkole lub pla-
cówce, uwzględnia jej specyfikę. Teksty te 
są syntetyczne, nie zniechęcają odbiorców 
swoją objętością a zawarte w nich informa-
cje stanowią odpowiedni kontekst dla bada-
nych wymagań. 

Raporty pisane są językiem jasnym, zrozu-
miałym dla szerokiej grupy czytelników: pra-
cowników badanej szkoły, uczniów i ich ro-
dziców, środowiska lokalnego, organu pro-
wadzącego i sprawującego nadzór peda-
gogiczny a także innych zainteresowanych 
osób i instytucji. Tak więc używane w rapor-
tach powszechnie zrozumiałe słownictwo za-
pewnia użyteczność dokumentów, które mo-
gą stanowić podstawę do dyskusji na temat 
pracy szkół i placówek. Dodatkowo realiza-
cję podstawowej funkcji raportów, czyli funk-
cji poznawczej ułatwia przejrzysty układ 
graficzny – przywoływanie w tekście wykre-
sów ilustrujących formułowane wnioski.

Za mocną stronę raportów z ewaluacji ze-
wnętrznych uznano także opisy obszarów 
składające się na opisy poszczególnych wy-
magań. W większości raportów są one krótką 
charakterystyką odnoszącą się do kryterium 
ewaluacyjnego. Udzielają odpowiedzi na py-
tania badawcze i odwołują się do danych klu-
czowych. Również wstęp do opisu poszczegól-
nych wymagań najczęściej sformułowany jest 
poprawnie – jest krótki i syntetyczny, nie po-
zostaje w sprzeczności z treścią opisu. Ozna-
cza to, że z informacji zawartych w leadach 
czytelnik na wstępie dowiaduje się, jaki jest 
poziom spełniania opisywanego wymagania. 

wiązania informatyczne usprawniają reali-
zację zadań wizytatorów przeprowadzają-
cych ewaluacje.

Raporty pisane są  
językiem jasnym, 

zrozumiałym dla szerokiej 
grupy czytelników

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz 
ze wspierającym zmiany w systemie nadzo-
ru pedagogicznego projektem systemowym 
„Program wzmocnienia efektywności syste-
mu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości 
pracy szkoły” w trosce o użyteczność rapor-
tów z ewaluacji zewnętrznej systematycz-
nie dokonuje ich recenzji. Na początku paź-
dziernika bieżącego roku MEN przekazał 
kuratorom oświaty wyniki analizy przepro-
wadzonej w wybranych dokumentach opra-
cowanych w 16 województwach. Na tej pod-
stawie sformułowano bardzo istotną zarów-
no dla autorów raportów, jak i dla odbior-
ców informację o znaczącej poprawie jako-
ści raportów. Wskazano mocne strony do-
kumentów oraz elementy, nad którymi na-
leży pracować tak, aby każde badanie ewa-
luacyjne mogło służyć szkołom i placówkom 
a dzięki informacjom, co należy doskonalić 
lub poprawić, szkoły i placówki jak najlepiej 
realizowały wyznaczone im zadania.

Według MEN większość raportów jest dla 
czytelników wartościową lekturą. Dzieje się 
to między innymi za sprawą „obrazu szkoły/

Od 2009r. nadzór pedagogiczny w szkołach i placówkach sprawowany jest na podstawie rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  
(Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.), w którym sformułowano jednolite wymagania wobec szkół i placówek. 
Wymagania wskazują kierunki rozwoju, wyznaczają cele i zadania a informacji o poziomie spełniania  
wymagań dostarcza jedna z form nadzoru pedagogicznego – ewaluacja.
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Z dużym zadowoleniem należy przyjąć 
spostrzeżenie MEN o poprawności większo-
ści formułowanych przez wizytatorów wnio-
sków. Wynikają one z analizy danych zgro-
madzonych podczas badania i są zgodne 
z określonymi poziomami wypełniania wy-
magań. Spełniają zatem swoją funkcję uży-
teczności dla szkół, ponieważ na ich podsta-
wie możliwe jest poszukiwanie sposobów 
rozwiązywania zdiagnozowanych proble-
mów, podejmowania decyzji dla działań do-
skonalących. 

Wskazane przez MEN elementy raportów 
z ewaluacji, wymagające od wizytatorów po-
prawy, dotyczą przede wszystkim analizy i in-
terpretacji danych przy wykorzystaniu funkcji 
platformy npseo a także opisu wymagań. 

Ewaluatorzy muszą zwrócić szczególną 
uwagę na właściwą kompozycję opisu wyma-
gań - udzielanie odpowiedzi na pytania ba-
dawcze i odnoszenie się do kryteriów ewa-
luacyjnych. Pozwoli to uniknąć w treści opi-
su chaosu i niepotrzebnych powtórzeń. Opi-
sy w części raportów nie są syntetyczne, za-
wierają zbyt dużo informacji o zebranych da-

nych i wykresach, przekazują opinie respon-
dentów. Tak więc ich szczegółowość odbywa 
się najczęściej kosztem wnioskowania. 

Zgodnie z analizą MEN w pewnej gru-
pie zrecenzowanych raportów zaobserwo-
wano brak ilustrowania tekstu materiałem 
źródłowym, co zmniejsza ich wiarygodność 
i uniemożliwia czytelnikowi stwierdzenie 
czy spełnione zostały kryteria ewaluacyjne. 
Z kolei w innych raportach przywoływane 
są tylko odniesienia do wykresów bez prze-
prowadzonej analizy danych i poparcia źró-
deł informacji przykładami ilościowymi. 

Recenzenci raportów stwierdzili, że wyni-
ki badań w postaci danych liczbowych i pro-
centowych nie zawsze podawane są precy-
zyjnie a autorzy raportów nie wykorzystują 
różnych źródeł danych. Nieuzasadnione by-
wa używanie określeń „większość” lub „zde-
cydowana większość” oraz interpretowanie 
większości statystycznej 50%+1 jako po-
wszechności występowania zjawisk.     

Również wprowadzenie do opisu wyma-
gania nie zawsze spełnia swoją funkcję – 
w części raportów nie stanowi „zapowiedzi” 

informacji, z którymi czytelnik zostanie za-
poznany w tekście, brak w nim bowiem naj-
ważniejszych wniosków z przeprowadzonej 
analizy oraz informacji o poziomie spełnia-
nia wymagania. 

Wskazane przez MEN słabe strony ra-
portów z ewaluacji zewnętrznych są także 
informacją dla wizytatorów o najczęściej po-
pełnianych błędach podczas pracy na plat-
formie npseo i ich konsekwencjach w anali-
zie danych i treści raportów.

Stwierdzono, że narzędzie, które ma 
pomagać wizytatorom w pozyskiwaniu rze-
telnych danych i ich przetwarzaniu nie za-
wsze jest w wystarczającym stopniu wyko-
rzystywane. Jednym z przykładów jest sła-
ba analiza w oknie analiz danych zebranych 
w wyniku przeprowadzonych ankiet, wywia-
dów i obserwacji. Także niewykorzystanie 
przeznaczonych do analizy elementów plat-
formy skutkuje brakiem w tekście tabel z ka-
tegoryzacjami i typologizacjami - czyli istot-
nych elementów ilustrujących opisy i wnioski.

Wyniki badań  
w postaci danych liczbowych 

i procentowych  
nie zawsze podawane 

są precyzyjnie a autorzy 
raportów nie wykorzystują 

różnych źródeł danych
Słabą stroną jest także zauważona w czę-

ści raportów tendencja do nieuprawnione-
go umieszczania we wnioskach końcowych 
głównie informacji o tym, co w szkołach 
lub placówkach zostało ocenione pozytyw-
nie (niezależnie od wyników ewaluacji) lub 
powtarzanie zaczerpniętych z tekstu zdań 
związanych z realizacją poszczególnych 
wymagań. Ma to niekorzystny wpływ na 
użyteczność raportów dla szkół i placówek, 
które na podstawie takich sformułowań nie 
mogą tworzyć rekomendacji do pracy.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej autorzy raportów z ewaluacji zewnętrz-
nych powinni szczególną uwagę zwracać 
na etykę swojej pracy. Przyznawanie uza-
sadnionego poziomu spełniania wymagań, 
uwzględnianie opinii respondentów, których 
wypowiedzi są w danym kryterium decydu-
jące oraz formułowanie wniosków wynika-
jących z przesłanek opartych na zgroma-
dzonych danych a nie subiektywnych oce-
nach to tylko niektóre przytoczone przykła-
dy zachowań etycznych wizytatorów wyko-
nujących zadania związane z przeprowa-
dzaniem ewaluacji.                                                        
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CYBERPRZEMOC  
dziecko, ofiara, sprawca 

Ze zjawiskiem przemocy i agresji rówieś-
niczej spotykamy się wielokrotnie w do-
mach, w szkole (klasie, szatni, stołówce czy 
na boisku szkolnym) i na ulicach. Coraz częś-
ciej też czujemy się bezradni wobec docie-
rających do nas za pośrednictwem mediów 
elektronicznych informacji o kolejnych ak-
tach przemocy. Mamy do czynienia z różny-
mi aspektami agresji, z którymi stykamy się 
w życiu codziennym. Począwszy od złośliwo-
ści, kpin i poniżania, a skończywszy na wy-
rządzeniu krzywdy lub wywołaniu dyskom-
fortu poprzez użycie nowych technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: 
Internet, komputer i urządzenia mobilne. 

Problem ten w dużej mierze dotyczy 
szkół, gdyż najczęściej tam dochodzi do ak-
tów przemocy z użyciem telefonów komór-
kowych lub Internetu. Coraz częściej kon-
flikty pomiędzy rówieśnikami przenoszo-
ne są do sieci. Można stwierdzić, że szeroka 
dostępność różnorodnych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych istotnie wpły-
wa na charakter funkcjonowania zarówno 
dorosłych, jak i dzieci, młodzieży. Niestety 
zjawisko to niesie za sobą również poważ-
ne zagrożenia. Jednym z nich jest cyber-
przemoc (ang.: cyberbullying), czyli prze-
moc w sieci. Podstawowymi formami cyber-
przemocy są: wyzywanie, nękanie, strasze-
nie, szantażowanie z użyciem sieci, reje-
strowanie i dystrybucja niechcianych zdjęć 
i filmów bez zgody, dystrybucja ośmieszają-
cych, upokarzających informacji oraz pod-
szywanie się pod kogoś wbrew jego wo-
li i działanie na jego niekorzyść. Głównymi 
narzędziami wykorzystywanymi do cyber-
przemocy są: serwisy społecznościowe, fo-
ra dyskusyjne, rozmowy GSM, SMS, MMS, 
czaty, komunikatory, poczta elektroniczna, 
strony internetowe oraz blogi. Cyberprze-
moc może dotknąć wszystkich użytkowni-
ków Internetu. Problem ten gównie dotyczy 
dzieci i młodzieży, ale spotkać również mo-
że i dorosłych. W Polsce doświadcza go po-

PODINSP.  ANETA PAWLIŃSKA 

WYDZIAŁ PREWENCJI, KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

nad połowa młodych internautów. Cyber-
przemoc często powoduje u ofiar irytację, 
strach, lęk i zawstydzenie. Z perspektywy 
osoby dorosłej przynajmniej część tego ty-
pu działań jest co najwyżej irytująca, ale dla 
dziecka mogą być one osobistą tragedią. 

Wrzucony do sieci film obrazujący np. 
dziwne zachowanie dziecka, opatrzony 
ośmieszającymi komentarzami nieznanych 
osób, olbrzymia obawa, że wszyscy znajomi 
dziecka już ten film widzieli, nieudana pró-
ba pozbycia się go z sieci oraz świadomość, 
że w dalszym ciągu film mogą oglądać kolej-
ne osoby - wszystko to może rodzić u dzie-
cka frustrację, złość, bezradność, a w skraj-
nych przypadkach może prowadzić do po-
ważnych konsekwencji, aż po próby samo-
bójcze. Cyberprzemoc nie kończy się wraz 
z wyłączeniem komputera, lecz przeno-
si się na szkolne życie dziecka. Dziecko ży-
je w nieustannym poczuciu lęku i zagroże-
nia - obawia się kolejnych ataków lub reak-

cji kolejnych osób, które są świadkami je-
go niewłaściwego traktowania. Dziecko mo-
że czuć się osaczone, zdane tylko na sie-
bie i bezsilne. Może odczuwać silne emocje 
wstydu, złości, strachu. W trudnych przy-
padkach może towarzyszyć mu obniżenie 
nastroju a nawet stany depresyjne. Nasto-
letni internauci rzadko informują najbliższe 
otoczenie o swoich problemach. Jeżeli szu-
kają pomocy, to głównie u swoich rówieśni-
ków. Rodzice i pedagodzy rzadko dowiadu-
ją się o takich sytuacjach. Źródłem infor-
macji o przemocy może być: poszkodowany 
uczeń, jego rodzice czy też inni uczniowie - 
świadkowie zdarzenia, nauczyciele. W od-
różnieniu od przemocy powszechnie znanej 
jako fizyczna, zjawisko cyberprzemocy cha-
rakteryzuje wysoki poziom anonimowości 
sprawcy. Anonimowość w Internecie spra-
wia, że ludzie zachowują się w sposób, w ja-
ki nie zachowaliby się w sytuacji bezpośred-
niego kontaktu z drugim człowiekiem. Naj-
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pierw obrażają, a dopiero później zastana-
wiają się nad tym, co zrobili. Staje się to za-
rzewiem internetowej agresji i wojen na 
obelgi. Z pewnością większości rzeczy nie 
powiedzieliby patrząc sobie twarzą w twarz. 

Charakterystyczne cechy cyberprzemocy, 
które sprawiają, że jest to zjawisko szcze-
gólnie niebezpieczne to: różnorodność form 
krzywdzenia, szybkość rozpowszechnia-
nia materiałów i powszechna dostępność, 
zasięg, stałe narażenie na atak ofiary nie-
zależnie od miejsca i pory czy też trudno-
ści z usunięciem kompromitujących mate-
riałów. Zjawisko to jest mniej kontrolowa-
ne przez rodziców czy nauczycieli niż „kla-
syczna” przemoc, gdyż działania sprawcy 
są trudniejsze do zaobserwowania, a głów-
ną przeszkodą w przeciwdziałaniu cyber-
przemocy przez dorosłych jest słaba zna-
jomość specyfiki mediów elektronicznych 
oraz bagatelizowanie problemu. 

Bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu 
cyberprzemocy powinno pełnić najbliższe 
otoczenie dziecka, czyli rodzice i nauczy-
ciele. To oni powinni podejmować działa-
nia profilaktyczne oraz szybko interwenio-
wać w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, 
że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy 
w sieci. Przede wszystkim należy wychowy-
wać dzieci, uczyć ich wartości. Bardzo czę-
sto bowiem nie zdają one sobie sprawy, że 
robią coś złego, co może kogoś zranić. Jeże-
li ktoś obraża drugą osobę w Internecie, to 
dlatego, że nie został nauczony szacunku do 
drugiego człowieka. Problem cyberprzemo-
cy jest coraz częściej przedmiotem progra-
mów profilaktycznych, kampanii informa-
cyjnych w szkołach czy też spotkań z dzieć-

mi i młodzieżą. Fundamentalnym elemen-
tem każdego działania profilaktycznego 
i kampanii informacyjnej mającej na celu 
ograniczenie zjawiska cyberprzemocy po-
winna być: edukacja (zasady odpowiedzial-
nego i bezpiecznego korzystania z Interne-
tu i telefonii komórkowej, zagrożeń płyną-
cych z użytkowania technologii komunika-
cyjnych, netykieta, odpowiedzialność praw-
na, wiedza dotycząca sposobów postępo-
wania w sytuacjach zagrożenia), prelekcje 
oraz spotkania z ekspertami.

 W momencie gdy zachodzi podejrzenie, 
że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemo-
cy w sieci szkoła powinna podjąć działania 
prewencyjne, np. filtry, kontrola przegląda-
nych stron, właściwa reakcja na niepożąda-
ne zachowania dzieci i młodzieży, jak rów-
nież stworzyć system zapobiegania cyber-
przemocy w szkole, tj. opracowanie proce-
dur reagowania na cyberprzemoc, podej-
mowanie interwencji w każdym przypadku 
ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy, 
sankcje regulaminowe szkoły czy też kon-
trakt z rodzicami. 

W przypadku ujawnienia przypadku cy-
berprzemocy w szkole powinna zostać uru-
chomiona procedura reagowania pracow-
ników szkoły, na którą powinny się składać 
następujące elementy: ujawnienie przypad-
ku cyberprzemocy, ustalenie okoliczności 
zdarzenia, analiza zdarzenia przy udziale 
dyrektora, pedagoga i wychowawcy, zabez-
pieczenie dowodów, identyfikacja spraw-
cy. Gdy sprawca jest nieznany należy: 
powiadomić Policję, zawiadomić admini-
stratora serwisu o zablokowaniu materia-
łów. Gdy sprawca jest znany należy: po-

wiadomić Policję lub sąd rodzinny, powiado-
mić rodziców lub opiekunów, porozmawiać 
z uczniem- sprawcą przemocy o jego zacho-
waniu, zobowiązać sprawcę do usunięcia 
materiałów z Sieci, działać wobec spraw-
cy i ofiary cyberprzemocy, zastosować 
środki dyscyplinujące wobec sprawcy, 
wykonać czynności procesowe z udziałem 
poszkodowanego oraz monitorować.

Każde dziecko, które doświadczyło cy-
berprzemocy - ofiara, sprawca, świadek po-
trzebują reakcji ze strony dorosłych. Muszą 
usłyszeć, że cyberprzemoc jest krzywdze-
niem kogoś. Nie jest żartem działanie, któ-
re powoduje czyjeś cierpienie. Dorośli po-
winni informować o konsekwencjach, któ-
re grożą sprawcom przemocy i dać odczuć 
ofiarom, że sprawcy ponoszą konsekwen-
cje swoich działań. To przede wszystkim 
po stronie szkoły ciąży obowiązek udziele-
nia dziecku wsparcia psychologicznego 
(porady, jak ma się zachować, aby zapew-
nić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie do-
prowadzić do eskalacji prześladowania), 
a po zakończeniu interwencji należy mo-
nitorować sytuację ucznia, sprawdzając 
czy nie są wobec niego podejmowane dal-
sze działania przemocowe bądź odwetowe 
ze strony sprawcy oraz poinformować 
rodziców dziecka o problemie i okazać im 
wsparcie i pomoc. W rozmowie z nimi peda-
gog lub wychowawca powinien przedstawić 
kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaś-
nienia zajścia oraz zapewnić bezpieczeń-
stwo poszkodowanemu uczniowi, a także, 
jeśli to wskazane, zaproponować rodzicom 
i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, 
pedagoga).                                                                                 
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Procedura „Niebieskie Karty” 
w działaniach Policji
PODINSP.  AGNIESZKA GUZA

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie realizowane są za-
równo przez organy administracji rządowe, 
jak i przez jednostki samorządu terytorial-
nego. Jednakże bezpośrednią ochronę ży-
cia i zdrowia ofiar przemocy zapewnić win-
na Policja. Zgodnie z Ustawą o Policji1 do 
podstawowych zadań Policji należy, m.in.: 
ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia 
przed bezprawnymi zamachami naruszają-
cymi te dobra, inicjowanie i organizowanie 
działań mających na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zja-
wiskom kryminogennym i współdziałanie 
w tym zakresie z organami państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami społeczny-
mi, a także wykrywanie przestępstw i wy-
kroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Od wielu lat działania Policji w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wspiera grono partnerów zarówno instytu-
cjonalnych, jak i społecznych. Szczególny 
wymiar tej współpracy nadały zmiany prze-
pisów prawa, wprowadzając ustawowy obo-
wiązek zarówno konkretnych działań, jak 
i współpracy partnerskiej w tym zakresie. Do 
źródeł prawa w tym zakresie zaliczyć trze-
ba m.in.: Ustawę o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie (zarówno w wersji podstawo-
wej z 2005 roku, jak i po nowelizacji z 2010 
roku)2, jak i Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 13 września 2011 roku w sprawie pro-
cedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów for-
mularzy „Niebieska Karta”3.

Czym jest więc procedura „Niebieskie Kar-
ty”? To ogół czynności podejmowanych i re-
alizowanych przez przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gmin-

nych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty (dyrektor, 
nauczyciel-wychowawca lub pedagog szkol-
ny) i ochrony zdrowia, w związku z uzasad-
nionym podejrzeniem zaistnienia przemocy 
w rodzinie. 

W literaturze przedmiotu znajdujemy wie-
le definicji zjawiska przemocy w rodzinie. 
Termin ten został określony również przez 
Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie. Według jej zapisów przemoc w rodzi-
nie to jednorazowe albo powtarzające się 
umyślne działanie lub zaniechanie naru-
szające prawa lub dobra osobiste człon-
ków rodziny (osób najbliższych w rozu-
mieniu art. 115 § 11 KK4) lub osób wspólnie 
zamieszkujących lub gospodarujących, w 
szczególności narażające te osoby na nie-
bezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, na-
ruszające ich godność, nietykalność cieles-
ną, wolność w tym seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fizycznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy moral-
ne u osób dotkniętych przemocą.

Aby wszcząć procedurę „Niebieskie 
Karty” należy wypełnić formularz „Nie-
bieska Karta – A” (całość dokumentacji 
obejmuje również „Niebieską Kartę – B”, 
która jest pouczeniem dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie; „Niebieską Kartę – 
C”, która służy zespołowi Interdyscyplinar-
nemu lub grupie roboczej w dokumentowa-
niu dodatkowych ustaleń sytuacji rodzinnej 
osoby doznającej przemocy oraz tworzeniu 
indywidualnego planu pomocy i wskazywa-
niu zadań do wykonania realizatorom pro-
cedury; „Niebieską Kartę – D”, która służy 
m.in. dokumentowaniu informacji o spraw-

cy przemocy, charakterystyce jego zacho-
wań oraz przyjętych przez niego zobowiąza-
niach) w przypadku powzięcia, w toku pro-
wadzonych czynności służbowych lub zawo-
dowych, podejrzenia stosowania przemo-
cy wobec członków rodziny lub w wyniku 
zgłoszenia dokonanego przez członka ro-
dziny lub przez osobę będącą świadkiem 
przemocy w rodzinie. Osobie, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta prze-
mocą w rodzinie, przekazuje się formularz 
„Niebieska Karta – B”, który zawiera szereg 
informacji m.in.: o zjawisku przemocy w ro-
dzinie, formach przemocy, zadaniach Policji.

Po wypełnieniu „Niebieskiej Karty – 
A” oryginał wypełnionego formularza prze-
kazuje się niezwłocznie przewodniczące-
mu zespołu interdyscyplinarnego, nie póź-
niej jednak niż w terminie 7 dni od wszczę-
cia procedury. Kopia formularza pozosta-
je u wszczynającego procedurę. Przewod-
niczący zespołu interdyscyplinarnego nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od dnia otrzymania formularza prze-
kazuje go członkom zespołu interdyscy-
plinarnego lub grupy roboczej. To właśnie 
przewodniczący zespołu interdyscyplinar-
nego, po dokonaniu analizy informacji za-
wartych w „Niebieskiej Karcie – A”, podej-
muje decyzję o tym czy sytuacją danej rodzi-
ny będzie zajmował się cały zespół, czy też 
powołana do tego zadania grupa robocza.

Na specjalnie zwołanym posiedzeniu 
członkowie zespołu interdyscyplinarnego 
lub grupy roboczej w obecności zaproszo-
nej osoby, co do której istnieje podejrzenie, 
że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do-
konują analizy sytuacji rodziny (wypełnia-
ją też formularz „Niebieska Karta – C”), in-
formują o możliwych procedurach postępo-
wania, proponują działania pomocowe, mo-
tywują do zmiany. Zespół interdyscyplinar-

1 Dz. U. z 1990 r., Nr 30 poz. 179 
2 Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 125, 
poz. 842;
3 Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1245 

4 art. 115 § 11 kk Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstęp-
ny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba po-
zostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
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ny (grupa robocza) podejmuje również dzia-
łania w stosunku do osoby, wobec której ist-
nieje podejrzenie, że stosuje przemoc w ro-
dzinie, w celu zaprzestania stosowania te-
go rodzaju zachowań (sprawca informowa-
ny jest o konsekwencjach popełnionych czy-
nów, motywuje się go do udziału w progra-
mach oddziaływań korekcyjno – edukacyj-
nych, przeprowadza rozmowę pod kątem 
nadużywania alkoholu, środków odurzają-
cych itp.).

Zakończenie procedury następuje w przy-
padku ustania przemocy w rodzinie i uza-
sadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 
dalszego stosowania przemocy w rodzinie 
oraz po zrealizowaniu indywidualnego pla-
nu pomocy albo rozstrzygnięcia o braku za-
sadności podejmowania działań. Z uwagi 
na fakt, iż wszystkie działania prowadzone 
przez członków zespołu interdyscyplinarne-
go lub grupę roboczą są dokumentowane, 
zakończenie procedury wymaga również 
stosownego udokumentowania (protokół 
zawierający m.in. opis podjętych działań 
w ramach procedury podpisuje przewodni-
czący zespołu interdyscyplinarnego).

Co istotne, wszczynając procedurę podej-
muje się działania interwencyjne, mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa oso-
bie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie. Rozmowę 
z nią przeprowadza się w warunkach gwa-
rantujących swobodę wypowiedzi i posza-
nowanie godności oraz zapewniających jej 
bezpieczeństwo. Warunkiem koniecznym 
do osiągnięcia sukcesu jest traktowanie jej 
podmiotowo, z uszanowaniem indywidual-
nej postawy wobec wielu kwestii.

Pomimo szerokiego grona realizatorów 
służbą najczęściej wszczynającą procedurę 
jest Policja. Tylko w 2013 roku liczba 
wypełnionych na terenie podległym KWP 
zs. w Radomiu (garnizon mazowiecki)5 dru-
ków „Niebieskich Kart” wyniosła 5797 eg-
zemplarzy6. Prawie 80% stanowiły formu-
larze wypełnione w danej rodzinie po raz 
pierwszy (4496), reszta dotyczyła kolejnych 
przypadków przemocy w rodzinie (1301). 
Analizując dane statystyczne dotyczące zja-
wiska przemocy w rodzinie na terenie gar-
nizonu mazowieckiego w 2013 roku, należy 
stwierdzić, że ofiarami przemocy domowej 
najczęściej były kobiety (62%) oraz małolet-
nie dzieci (28,2%). Mężczyźni stanowili 9,8% 
osób doznających przemocy. Przeważali na-
tomiast w statystyce dotyczącej sprawców 

przemocy (94%). Tłem wielu interwencji na 
tle przemocy był alkohol. Udział nietrzeź-
wych w ogólnej kategorii sprawców wyniósł 
w roku ubiegłym 62%. Dane statystyczne nie 
obrazują pełnej skali zjawiska przemocy, są 
jedynie odzwierciedleniem interwencji zgło-
szonych i zrealizowanych przez funkcjona-
riuszy Policji.

Do obowiązków funkcjonariuszy Policji 
w ramach procedury należy, m.in.: zorgani-
zowanie dostępu do pomocy medycznej, je-
żeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknię-
ta przemocą w rodzinie; podjęcie działań za-
pewniających ochronę życia, zdrowia i mie-
nia (włącznie z zastosowaniem w stosun-
ku do sprawcy przemocy środków przymu-
su bezpośredniego i zatrzymania); przepro-
wadzenie ze sprawcą rozmowy, w szczegól-
ności o odpowiedzialności karnej za znęca-
nie i wezwanie go do zachowania zgodnego 
z prawem i zasadami współżycia społeczne-
go. W przypadkach niecierpiących zwłoki po-
licjanci przeprowadzają na miejscu zdarze-
nia czynności procesowe w niezbędnym za-
kresie, w granicach koniecznych do zabez-
pieczenia śladów i dowodów przestępstwa. 
Podczas każdej interwencji zwracają szcze-
gólną uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

Interwencja ma na celu zatrzymanie prze-
mocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
w sensie fizycznym i psychologicznym po-
szkodowanym. Poza tym jest to dopiero po-
czątek pomocy udzielanej rodzinie dotknię-
tej przemocą domową. Dlatego też funkcjo-
nariusze (szczególnie dzielnicowi) podej-
mują inne działania, w tym m.in.: składają 
systematyczne wizyty sprawdzające stan 
bezpieczeństwa osoby, co do której istnie-

je podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 
w rodzinie (w zależności od potrzeb okre-
ślonych przez zespół interdyscyplinarny lub 
grupę roboczą), zwracają uwagę na zacho-
wanie sprawcy, monitorują sytuację w ro-
dzinie, zapobiegają zagrożeniom, inicjują 
działania pomocowe.

Jak widać, w przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie policjanci mają do odegrania nie-
zwykle ważną rolę. Jednakże, jak pokazu-
ją doświadczenia osób pomagających ofia-
rom, przemoc domowa często wymaga szer-
szego podejścia niż działania, jakie realizu-
je ustawowo Policja. Do skutecznego dzia-
łania potrzebna jest interdyscyplinarna 
współpraca wielu służb i duża aktywność. 
Należy pamiętać, że przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnych komisji rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, Policji, oświaty i ochro-
ny zdrowia, realizują procedurę „Niebie-
skie Karty” w oparciu o zasadę współpra-
cy. Zasada współpracy między ww. służba-
mi społecznymi winna opierać się m.in. na 
partnerstwie w działaniu, pomocy i wspar-
ciu przy wykonywaniu zadań oraz szerokiej 
wymianie doświadczeń i informacji. Nad-
rzędnymcelem działań jest pomoc i ochro-
na ofiar, w szczególności małoletnich. Aby 
nasze działania były skuteczne, niezbędna 
jest również aktywizacja podmiotów, które 
dotychczas praktycznie nie stosowały pro-
cedury.

Tylko skonsolidowany wysiłek wielu 
podmiotów odpowiedzialnych za działa-
nia na rzecz przeciwdziałania przemo-
cy domowej, będzie skutkować szeroko 
pojętą poprawą bezpieczeństwa w wie-
lu rodzinach.                                                                      

5 Teren podległy KWP zs. w Radomiu (garnizon mazowiecki) obej-
muje swym zasięgiem 28 powiatów województwa mazowieckiego, tj.: 
powiat białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, gróje-
cki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, os-
trowski, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, płocki, radomski, 
siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, wę-
growski, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski. 
6 Wszystkie dane statystyczne podane w tym artykule, pochodzą 
z systemów sprawozdawczych Policji dla KWP zs. w Radomiu. fo
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Zdrowe odżywianie  
- rola szkoły w kształtowaniu  
prawidłowych nawyków żywieniowych 
KATARZYNA STĘPNIAK 

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE, OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE

Zadaniem szkoły jest między innymi zapew-
nienie warunków sprzyjających zdrowiu i bez-
pieczeństwu uczniów. Pojęcie bezpieczeństwa 
może być rozpatrywane w aspekcie fizycznym 
i psychicznym. Ważnym elementem dbałości 
o bezpieczeństwo uczniów jest troska o zdro-
wie fizyczne uczniów, w tym kształtowanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych oraz 
uwrażliwienie na potrzebę systematycznej ak-
tywności fizycznej jako czynnik mający zna-
czący wpływ na stymulację rozwoju.

W związku z tym, zdrowie i dobre samopo-
czucie uczniów oraz nauczycieli jest jednym 
z ważnych warunków skuteczności realiza-
cji zadań szkoły. Dobre samopoczucie, dyspo-
zycja do nauki i pracy, dobre relacje między-
ludzkie zależą od zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb, w tym odżywiania się. Organi-
zacja posiłku, zapewnienie uczniom płynów i 
aktywności fizycznej w czasie pobytu w szko-
le (także poza lekcjami wychowania fizycz-
nego) oraz odpowiedniej edukacji w tym za-
kresie jest ważnym elementem działalności 
opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej 
szkoły. Każdy człowiek, powinien odżywiać 
się regularnie i spożywać posiłek co 3-4 go-
dziny. Większość uczniów przebywa w szkole 
min. 5 godzin. Każdy uczeń powinien przyjść 
do szkoły po pierwszym śniadaniu i w szkole 
spożyć co najmniej1 posiłek. Natomiast zbyt 
mała liczba posiłków zwiększa ryzyko wystą-
pienia nadwagi i otyłości, która dotyczy obec-
nie w Polsce co piątego ucznia. 

Zbyt długa przerwa między posiłkami po-
woduje uczucie głodu. Ono zaś wpływa nie-
korzystnie na zdolność do uczenia się:
• zmniejsza zdolność do koncentracji uwagi 

i aktywność na lekcjach,
• pogarsza nastrój i samopoczucie, 
• może powodować bóle brzucha, głowy, 

uczucie osłabienia,
• wywołuje lub nasila nieprzyjemne emocje 

i stany takie, jak: rozdrażnienie, niepokój, 
pobudzenie, zdenerwowanie, co może być 

przyczyną konfliktów z rówieśnikami, na-
uczycielami oraz zachowań agresywnych,  

• może zwiększać ryzyko doznania urazu 
(mniejsza koncentracja uwagi, wydłużo-
ny czas reakcji). 
Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, za-

burzenia żywienia mogą prowadzić do nad-
wagi lub otyłości. Otyłość jest zaburzeniem 
stanu zdrowia i rozwoju, które powoduje za-
kłócenia w pracy różnych narządów oraz 
wpływa w znaczący sposób na postrzega-
nie otyłego nastolatka przez otoczenie, je-
go samoocenę i poczucie własnej wartości. 
Zaburza wszystkie aspekty zdrowia mło-
dego człowieka – fizycznego, psychicznego, 
emocjonalnego i społecznego, ogranicza je-
go potencjał rozwojowy i może istotnie obni-
żyć jakość życia. 

Praca z dzieckiem z nadwagą lub otyłym 
powinna koncentrować się nie tylko na ob-
niżeniu masy ciała, ale również na wzmac-
nianiu jego poczucia własnej wartości i bu-
dowaniu pozytywnego obrazu siebie. Istot-
nym aspektem jest równoległa praca z ró-
wieśnikami, gdyż w wieku szkolnym to gru-
pa znacząco wpływa na funkcjonowanie 
i przekonanie dzieci o własnej wartości.

Skutki otyłości w dzieciństwie  
i młodości:
• obniżone poczucie własnej wartości 
• brak akceptacji, izolacja i dokuczanie; 
• częste uczucie głodu – trudności w kon-

centracji, rozdrażnienie;
• obniżona sprawność fizyczna – niechęć 

do WF;
• mniejsza tolerancja wysiłków fizycznych;
• nadmierne obciążenie układu ruchu;
• zmiany metaboliczne, skórne;
• częstsze występowanie różnych dolegli-

wości;
• częściej są ofiarami przemocy ze strony 

rówieśników.

Dbałość o kształtowanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych jest ważnym za-
daniem środowiska rodzinnego i szkolne-
go (również w ramach realizacji obowiąz-
kowych treści edukacji zdrowotnej) również 
ze względu na to, iż ok. 80% dzieci z otyłoś-
cią pozostaje otyłymi w życiu dorosłym. 

Może to powodować w przyszłości: 
• większe ryzyko cukrzycy, miażdżycy, cho-

rób układu krążenia, układu ruchu;
• krótsze trwanie życia;
• skutki społeczne i ekonomiczne.

Wśród przyczyn powstawania otyłości 
wyróżnia się genetyczne i środowiskowe. 
Natomiast u 90% dzieci otyłych występuje 
otyłość prosta (pierwotna) na skutek więk-
szego spożycia energii z pożywieniem niż jej 
wydatkowanie.

W ramach zapobieganie otyłości nie-
zmiernie ważne jest zdrowe, racjonalne ży-
wienie oraz aktywność fizyczna – wysiłek 
fizyczny umiarkowany co najmniej 60 min. 
dziennie z udziałem: rodziców, rodzeństwa 
oraz stwarzanie warunków do aktywności 
na terenie przedszkola, szkoły.

Zadania szkoły w przeciwdziałaniu 
otyłości 

Główne kierunki działań
1. Zapobieganie wystąpieniu nadwagi u ucz-

niów (zaspokajanie ich podstawowych po-
trzeb biologicznych: zdrowego żywienia 
i odpowiedniej aktywności fizycznej, mo-
nitorowanie spożywania śniadań przez 
uczniów). 

2. W szkole dostępne tylko produkty i napoje 
o wysokich walorach zdrowotnych (w skle-
piku, automatach, stołówce)- ułatwienie 
uczniom zdrowych wyborów.

3. Stały dostęp do wody pitnej.
4. Edukacja żywieniowa w ramach edukacji 

zdrowotnej uczniów:

profilaktyka zdrowotna
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• realizacja wymagań z podstawy progra-
mowej,

• wdrażanie programów edukacyjnych ofero-
wanych przez różne organizacje o spraw-
dzonej jakości, w powiązaniu z podstawą 
programową i ewaluacja ich wyników,

• organizacja zajęć praktycznych, kształto-
wanie nawyków i doskonalenie umiejęt-
ności w zakresie dbałości o zdrowie,

• zachęcanie do spożywania zdrowych pro-
duktów w czasie imprez szkolnych i kla-
sowych,

• organizacja wspólnych drugich śniadań 
w szkole,

• diagnozowanie zachowań żywieniowych ucz-
niów, zachęcanie do samokontroli masy ciała.

5. Edukacja pracowników szkoły i rodziców 
w zakresie zdrowego żywienia.

6. Zwiększenie aktywności fizycznej w szkole:
• organizacja atrakcyjnych, dopasowanych 

do potrzeb i możliwości dzieci lekcji wy-
chowania fizycznego,

• zwiększenie aktywności fizycznej w co-
dziennym życiu szkoły (aktywne przerwy, 
ćwiczenia śródlekcyjne),

• współpraca z rodzicami, klubami sporto-
wymi, samorządem lokalnym,

• wykorzystanie zasobów środowiska lo-
kalnego.

Funkcje aktywności fizycznej  
w dzieciństwie:
• stymulacja i wspomaganie rozwoju fi-

zycznego, psychicznego i społecznego,
• adaptacja do różnych bodźców i środowi-

ska fizycznego,
• kompensacja nadmiernego unieruchomienia,
• zapobieganie zaburzeniom, w tym otyło-

ści, zaburzeniom układu ruchu, wczesne 
zapobieganie miażdżycy, osteoporozie,

• terapia wielu zaburzeń,
• aktywność fizyczna jest jedną z podsta-

wowych potrzeb biologicznych człowieka 
w całym okresie jego życia. Niedostatek ak-
tywności fizycznej jest poważnym zagroże-
niem dla zdrowia dzieci, młodzieży i doro-
słych we wszystkich krajach rozwiniętych. 

Rola członków społeczności 
szkolnej we wspieraniu dzieci 
i młodzieży

Aby postępować skutecznie wobec dzie-
cka z problemami w zakresie zaburzeń ży-
wienia, warto współpracować z rodzicami 
ucznia, pielęgniarką, psychologiem lub/i pe-
dagogiem, specjalistami.

Nauczyciel/wychowawca może podjąć 
działania w następujących obszarach:
• budowanie poczucia własnej wartości,
• oddziaływanie na pozycję społeczną dzie-

cka,
• pomoc w rozwijaniu umiejętności psycho-

społecznych,
• zachęcanie i motywowanie do podjęcia 

długofalowych działań,
• motywowanie do osiągnięcia optymalnej 

wagi ciała,
• zapobieganie stygmatyzacji, wykluczeniu 

i przemocy.
Szkoły nie powinny pozostawać obojęt-

ne wobec narastającego problemu otyłości 
wśród dzieci i młodzieży, ponieważ są miej-
scem, gdzie uczniowie spędzają prawie jed-
ną trzecią swojego życia w okresie wzrasta-
nia i dojrzewania; w znacznym stopniu mo-
gą wpływać na stan zdrowia i samopoczu-
cie każdego z uczniów. Ponadto nauczyciele 
oraz rówieśnicy pełnią ważną rolę jako zna-
czące osoby kształtujące samoocenę każde-
go dziecka w społeczności szkolnej.              

Literatura: 1. Wspólne drugie śniadanie w szkole, red. Woyna-
rowska B., Oblacińska A.; ORE, Warszawa 2012.
2. Wspieranie dziecka z nadwagę i otyłością w społeczności 
szkolnej, red. Oblacińska A., ORE Warszawa 2013.
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Wiem, co jem 
kampania społeczna m.st. Warszawy
MARTA WIDZ,  MARTA JERUSZKA-BIELAK

KOORDYNATORKA KAMPANII WIEM, CO JEM, SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWY

Celem kampanii „Wiem, co jem” jest orga-
nizacja prawidłowego żywienia w placów-
kach oświatowych (przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych) oraz edukacja prozdrowotna 
dzieci i młodzieży. 

Kampanię realizujemy od 2006 r. a działa-
nia kierujemy zarówno do dzieci i młodzie-
ży, jak i ich rodziców/opiekunów, dyrekto-
rów przedszkoli i szkół, osób zajmujących 
się planowaniem i realizowaniem żywienia 
w placówkach oświatowych. Cel i zakres po-
dejmowanych działań zostały wypracowane 
wspólnie przez przedstawicieli szkół, rodzi-
ców, uczniów, organizacji pozarządowych, 
ekspertów zdrowia i żywienia, producentów 
żywności. Patronat merytoryczny nad kam-
panią objął Wydział Nauk o Żywieniu Czło-
wieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Standardy organizacji żywienia  
w przedszkolach i szkołach

Wspólnie z grupą ekspertów opracowali-
śmy standardy organizacji żywienia w przed-
szkolach i szkołach zawarte w zarządzeniu 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 czerw-
ca 2014 r.1. Warto podkreślić, że Polska i Esto-
nia jako jedyne kraje w Europie nie mają do-
kumentów regulujących te kwestie, stąd też 
ww. dokument jest w formie zaleceń, które 
dyrektorzy przedszkoli i szkół powinni wdra-
żać w swoich placówkach. 

W zarządzeniu znalazło się wiele kon-
kretnych wytycznych dotyczących m.in. or-
ganizacji przerw śniadaniowych i obia-
dowych, posiłków wydawanych w stołów-
ce oraz asortymentu sklepików szkolnych. 
Ważne jest, aby uczniom zapewnić nie tyl-
ko odpowiednio długie przerwy na spoży-
cie śniadania (15-20 minut) i obiadu (20-30 
minut), ale stworzyć również odpowiednie 
warunki (na siedząco, w stołówce lub sa-
1 Zarządzenie nr 6244/2014 Prezydenta miasta stołecznego War-
szawy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zaleceń w za-
kresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach dla których 
organem prowadzącym jest m.st. Warszawa

li). Istotnym zaleceniem jest również opra-
cowywanie przez osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie posiłków 20-dniowych jad-
łospisów i udostępnianie ich w przeddzień 
obowiązującego miesiąca. W załączniku 
2 do zarządzenia znajduje się szczegółowa 
lista produktów polecanych i niepolecanych 
do sklepiku szkolnego. 

Ważnym celem naszej kampanii, co też 
zostało zapisane w zarządzeniu, jest do-
żywianie uczniów oraz zapewnienie wody 
zdatnej do picia. Zalecamy, aby dożywia-

nie uczniów w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej lub losowej obejmowało nie tyl-
ko obiady, jak to jest obecnie, ale zapewnia-
ło pełne żywienie, a więc również śniadania 
i podwieczorki. W ramach zapewniania bez-
płatnej wody do picia w szkołach, montowa-
ne będą źródełka z wodą z kranu. Projekt 
jest realizowany przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodno-Kanalizacyjne, wspierany 
m.in. przez naszą kampanię a docelowo za-
kłada instalację takich urządzeń we wszyst-
kich publicznych warszawskich szkołach.  
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Edukacja dzieci i młodzieży
W kampanii duży nacisk kładziemy na sy-

stematyczną edukację dzieci i młodzieży. 
W tym celu opracowana została publikacja 
edukacyjna adresowana do dzieci w wieku 
6-9 lat „Wiem, co jem. Zasady prawidłowe-
go żywienia dla dzieci”, w której najważniej-
sze zasady przedstawiono w formie cieka-
wych i zróżnicowanych ćwiczeń. Od 2009 r. 
książeczka co roku trafia do kolejnego rocz-
nika warszawskich ośmiolatków oraz ich 
nauczycieli (szkół publicznych i niepublicz-
nych). Publikacja stanowi doskonałą pomoc 
w realizacji przez nauczycieli zagadnień 
związanych z edukacją zdrowotną najmłod-
szych, może stanowić bazę do rozmów na 
temat prawidłowego odżywiania lub być 
podsumowaniem cyklu zajęć. Książeczka 
jest również dostępna na stronie interneto-
wej: http://wiemcojem.um.warszawa.pl/fi-
les/ksiazeczka_wiem-co-jem.pdf . 

W ramach kampanii prowadzimy rów-
nież praktyczną edukację żywieniową, or-
ganizując warsztaty gotowania dla dzie-
ci i młodzieży. Od 2010 r. zrealizowaliśmy 
ok. 400 warsztatów, w których udział wzię-
ło 8100 uczniów z warszawskich szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Jest to największa 
w Polsce akcja, podczas której dzieci uczą 
się samodzielnie przygotowywać zdrowy 
posiłek. Dotychczas warsztaty organizowa-
liśmy w czasie Lata/Zimy w mieście, a od 
2015 r. będziemy je realizować również pod-
czas roku szkolnego. Celem warsztatów jest 
nauka praktycznego stosowania zasad pra-
widłowego żywienia na co dzień a dotych-
czasowe tematy obejmowały m.in.: „Umiem 
samodzielnie przygotować I i II śniadanie”, 
„Pożywne zupy z ziaren roślin strączko-
wych na zimowe dni”, „Letnie napoje i po-
trawy z warzyw i owoców”, „Szkolne prze-
kąski z warzyw i owoców”. 

Oprócz warsztatów gotowania będzie-
my realizować również cykliczne warszta-
ty edukacyjne adresowane do uczniów klas 
drugich szkół podstawowych oraz uczniów 
klas pierwszych szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. 

Edukacja osób opracowujących 
lub przygotowujących posiłki 
w placówkach oświatowych

Kolejnym naszym priorytetem jest zwięk-
szanie poziomu wiedzy teoretycznej i prak-
tycznych umiejętności osób opracowujących 
posiłki dla dzieci, dlatego też we współpra-
cy z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowie-
ka i Konsumpcji SGGW w Warszawie zor-
ganizowaliśmy cykl szkoleń dla intenden-
tów „Stołówka na miarę XXI wieku”. Do tej 
pory odbyło się 10 warsztatów i wykładów 

a udział wzięło 950 osób. Zajęcia odbywa-
ją się w małych grupach i obejmują również 
trzygodzinne warsztaty gotowania. Celem 
tej inicjatywy jest przekazanie najnowszej 
wiedzy o wpływie diety na zdrowie dzie-
cka, kształtowaniu prawidłowych nawyków 
w placówce oświatowej i umiejętności opra-
cowywania jadłospisów zgodnych z zalece-
niami żywieniowymi. 

Z myślą o poprawie jakości żywienia 
w placówkach oświatowych przygotowali-
śmy także publikację „Propozycje posiłków 
dla dzieci w przedszkolach i szkołach”, któ-
ra w 2009 roku w nakładzie 1000 egzempla-
rzy trafiła do szkolnych i przedszkolnych 
kuchni. Poradnik zawiera propozycje 60 ze-
stawów jadłospisów podzielonych na dwa 
sezony (jesienno-zimowy i wiosenno-letni) 
i składających się z trzech posiłków (śnia-
danie, obiad, podwieczorek) wraz z wyli-
czoną wartością odżywczą. Publikację moż-
na też pobrać ze strony internetowej: http://
wiemcojem.um.warszawa.pl/files/propozy-
cje_posilkow.pdf . 

Edukacja rodziców
Planujemy również prowadzić edukację 

żywieniową rodziców w bardziej systema-
tyczny sposób, m.in.: poprzez wykłady, se-
minaria, warsztaty gotowania dla rodziców 
organizowane we współpracy z różnymi 
partnerami, również prywatnymi i organi-
zacjami pozarządowymi a także publikację 
„Wiem, co jem. Poradnik dla rodziców”. Ten 
praktyczny przewodnik o prawidłowym ży-
wieniu ucznia, począwszy od 2015 co roku, 
będzie trafiał do rodziców wszystkich ucz-
niów klas pierwszych szkół podstawowych. 

Upowszechnianie zasad 
prawidłowego żywienia 
w placówkach oświatowych 

Opracowaliśmy także na podstawie wy-
ników badań oraz konsultacji z ekspertami 
zalecenia i standardy dotyczące organizacji 
żywienia w placówkach oświatowych, któ-
re obecnie znalazły się w zarządzeniu Pre-
zydenta m.st. Warszawy. Celem przygotowa-
nia tych zaleceń jest wsparcie merytoryczne 
i zobowiązanie dyrektorów placówek oświa-
towych do organizacji prawidłowego żywie-
nia uczniów, w tym wprowadzenia zmian 
w asortymencie sklepików szkolnych oraz 
organizacji przerwy śniadaniowej. 

Temat sklepików szkolnych jest dla nas wy-
jątkowo istotny i zajmujemy się nim od kilku 
lat, co znalazło odzwierciedlenie w publikacji 
„Wiem, co jem. Sklepik szkolny”. Zawiera ona 
po raz pierwszy opracowane: listę produktów 
spożywczych polecanych do sklepiku szkol-
nego; listę produktów, które warto ograniczyć 

w asortymencie sklepiku szkolnego; listę mi-
nimalnych wymagań dotyczących żywienia 
w szkole; propozycję zapisu do statutu szkol-
nego w zakresie organizacji żywienia oraz 
wzór umowy z ajentem sklepiku. Stanowi 
więc kompendium wiedzy na temat ram for-
malno-prawnych działalności sklepiku szkol-
nego. W 2011 r. publikacja trafiła do dyrek-
torów szkół oraz rad rodziców (w nakładzie 
1500 egzemplarzy). Jest także ogólnodostęp-
na na stronie internetowej http://wiemcojem.
um.warszawa.pl/files/sklepik_szkolny.pdf .

Ponadto wspieramy organizowany co-
rocznie od 2009 r. (w okolicach 7 listopada) 
Warszawski Dzień Dobrego Jedzenia, któ-
rego celem jest promowanie zasad prawid-
łowego odżywiania oraz zwrócenie uwagi 
rodziców i opiekunów na sposób żywienia 
dzieci w placówkach oświatowych. 

Monitoring i Ewaluacja
Ważnym aspektem w naszej kampanii 

jest także monitoring organizacji żywienia 
w szkołach i ewaluacja następujących w cza-
sie zmian, zwłaszcza po opublikowaniu za-
rządzenia Prezydenta m.st. Warszawy. W ra-
mach tego działania, prowadzimy we współ-
pracy z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowie-
ka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz stu-
denckimi kołami naukowymi badanie ankieto-
we wśród warszawskich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Dotychczas otrzymaliśmy 5 nie-
zależnych raportów z badań w okresie 2009-
2013, obejmujących 170 szkół podstawowych 
i 158 gimnazjów. Celem tego badania jest zbie-
ranie danych dotyczących działań, które są 
podejmowane na rzecz prawidłowego żywie-
nia dzieci w placówkach oświatowych (m.in. 
edukacji i promocji prawidłowego żywienia 
i aktywności fizycznej, organizacji żywienia 
oraz asortymentu sklepiku szkolnego) a tak-
że potrzeb szkół w tym zakresie. 

W planach mamy również zmierzenie 
i zważenie uczniów szkół warszawskich oraz 
ocenę stanu ich odżywienia we współpracy 
z szkolnymi pielęgniarkami oraz placówka-
mi naukowymi i partnerami prywatnymi. Po-
zwoli to na adekwatne planowanie działań 
edukacyjnych (i leczniczych) na rzecz zapo-
biegania nadwadze i otyłości oraz będzie ele-
mentem ewaluacji i monitoringu kampanii. 

Mamy nadzieję, że prowadzone aktual-
nie i planowane działania oraz szeroko za-
krojona współpraca z różnymi instytucjami, 
organizacjami rządowymi i pozarządowymi 
a przede wszystkim dyrektorami placówek 
oświatowych i rodzicami przyczynią się do 
poprawy organizacji żywienia w szkołach, 
zwiększenia świadomości i poprawy nawy-
ków żywieniowych a w długofalowej konse-
kwencji do poprawy stanu zdrowia dzieci 
i młodzieży.                                                                            
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Informacja publiczna. 
Udostępnianie informacji o nauczycielu 

Nie budzi wątpliwości fakt, że szkoła za-
wiera się w katalogu podmiotów, które mu-
szą realizować ustawę z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2014, poz. 782). Przesądza o tym 
art. 4 ust. 1 pkt. 4 cyt. ustawy (uodip), zgod-
nie z którym zobowiązane do udostępnia-
nia informacji publicznej są władze publicz-
ne oraz inne podmioty wykonujące zadania 
publiczne, w tym m.in. jednostki organiza-
cyjne samorządu terytorialnego, czyli także 
szkoły. Wobec tego rodzi się pytanie o to czy 
można, a jeśli tak to, w jakim zakresie, udo-
stępniać informacje, w tym dokumenty, doty-
czące zatrudnionych nauczycieli i ich pracy.

Dyrektor, do którego wpłynął wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej odno-
szący się do nauczyciela, powinien ustalić 
na samym początku trzy podstawowe rze-
czy, które będą implikowały dalszy tryb po-
stępowania: 
• czy informacja lub dokument, który jest 

przedmiotem wniosku, jest informacją 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 uodip,

• jeśli jest informacją publiczną czy treść 
informacji publicznej zawiera elementy 
podlegające ochronie z uwagi na prywat-
ność osoby fizycznej (nie tylko nauczy-
ciela, ale też uczniów, rodziców, gdyż nie-
które dokumenty zawierające informacje 
o nauczycielu mogą też zawierać informa-
cje o innych osobach),

• w jakim zakresie ograniczenie prawa do 
informacji publicznej z uwagi na ochro-
nę prywatności osoby fizycznej ma za-
stosowanie do nauczycieli zatrudnionych 
w szkole. 
Pierwszym zadaniem dyrektora rozpo-

znającego wniosek o udzielenie informacji 
publicznej jest zatem ustalenie treści żąda-
nia i ocena czy dotyczy ono informacji pub-
licznej. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca 

w zasadzie nie zdefiniował, czym jest poję-
cie informacji publicznej [art. 1 ust. 1 uodip 
– „Każda informacja o sprawach publicz-
nych stanowi informację publiczną w ro-
zumieniu ustawy(…)” ], należy sięgnąć 
do orzecznictwa sądowego. Zgodnie z nim 
informacja publiczna dotyczy sfery faktów 
(por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 li-
stopada 2004 r., sygn. II SAB/Wa 166/04, 
opub. w LEX nr 164699). Jest nią treść do-
kumentów wytworzonych przez organy wła-
dzy publicznej i podmioty niebędące orga-
nami administracji publicznej, treść wystą-
pień i ocen przez nie dokonywanych, nie-
zależnie do jakiego podmiotu są one kie-
rowane i jakiej sprawy dotyczą (por. wy-
rok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 
2005 r., sygn. II SA/Wa 1009/05, opub. w LEX 
nr 188310). Informację publiczną stanowi 
treść wszelkiego rodzaju dokumentów od-
noszących się do organu wykonującego wła-
dzę publiczną lub innych podmiotów wy-
konujących zadania publiczne. Informacją 
publiczną będą nie tylko dokumenty bezpo-
średnio zredagowane i technicznie wytwo-
rzone przez taki podmiot, ale także te, któ-
rych podmiot zobowiązany używa do zreali-
zowania powierzonych prawem zadań. 

Odnosząc te ogólne uwagi do kwestii na-
uczycieli zatrudnionych w szkole należy za-
uważyć, że prowadzenie szkoły jest zada-
niem publicznym a wykonywanie tego za-
dania odbywa się głównie poprzez pracę na-
uczycieli. Należy uznać, że praca nauczycie-
la, wpisuje się w realizację zadania publicz-
nego związanego z realizacją prawa każde-
go obywatela do kształcenia się oraz prawa 
dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, 
odpowiednich do wieku i osiągniętego roz-
woju (por. wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 25 kwietnia 2012 r. sygn. I OSK 
248/12). Stąd też należy uznać, że informa-

cje o nauczycielach –niezależnie od źród-
ła, z którego pochodzą (np. od władz szkoły, 
od osób trzecich: uczniów, rodziców) - będą 
miały charakter informacji publicznej. Nie-
mniej tylko wówczas będą informacją pub-
liczną, jeśli będą się wiązały z wykonywa-
nymi przez nauczycieli obowiązkami, wyni-
kającymi z zadań szkoły. Takie informacje 
lub dokumenty muszą dotyczyć sfery faktów 
związanych z funkcją nauczyciela, np. odno-
sić się do sposobu oceniania uczniów, spo-
sobu prowadzenia lekcji, itp. Jak słusznie 
zauważają sądy, „informacje te pozwala-
ją bowiem na ocenę pracy szkoły, a więc 
ocenę jakości powierzonego jej zadania 
publicznego”.1 

Należy jednak pamiętać, że nie każda in-
formacja związana z działalnością szkoły 
jest informacją dotyczącą „spraw publicz-
nych”, a więc informacją publiczną. Tym sa-
mym nie wszystko, co dotyczy nauczyciela 
będzie podlegało potencjalnemu udostęp-
nieniu w trybie ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej. 

Dobrym przykładem dla zobrazowania, 
kiedy coś jest informacją publiczną a kiedy 
nią nie jest, może być skarga na nauczycie-
la. Wyobraźmy sobie, że wniosek o udostęp-
nienie takiej skargi jako informacji publicz-
nej składa zainteresowany nauczyciel. Nie 
jest to wcale sytuacja teoretyczna, gdyż te-
go typu wnioski są kierowane zarówno do 
Kuratorium, jak i do dyrektorów szkół, jak 
wynika z orzecznictwa sądowego, w celu 
obrony dobrego imienia nauczyciela. Jeśli 
treść skargi będzie zawierała wyłącznie su-
biektywne oceny pracy nauczyciela czy od-
noszące się do jego osoby, a tym bardziej do-
tyczące jego życia prywatnego, a nie doty-
czące spraw publicznych, czyli zadań szko-

ANDRZEJ KULMATYCKI 

DYREKTOR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE 

Coraz więcej wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczy pracy nauczycieli.  
Dyrektor szkoły - podmiotu realizującego zadania publiczne - jest zobowiązany do ich rozpatrzenia.  
Co ciekawe wnioski składają nie tylko rodzice, ale także, najczęściej w swoich sprawach, sami nauczyciele.

1 zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. II SA/
Lu 821/12
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ły, skarga nie będzie miała charakteru infor-
macji publicznej. W przeciwnym przypadku, 
gdy treść skargi będzie rzeczowo odnosiła 
się do faktów związanych z poprawnością 
wykonywania obowiązków służbowych na-
uczyciela w ramach stosunku pracy świad-
czonej w szkole możemy przyjąć, że jest ona 
informacją publiczną. Najczęściej okazuje 
się, że granica uznania takiego dokumen-
tu za informację publiczną jest płynna. Na 
to czy dana skarga jest bardziej związana 
ze sferą faktów, czy ze sferą subiektywnych 
ocen skarżącego będą wskazywały takie 
elementy, jak np. przytoczenie w skardze 
zdarzeń w sposób udokumentowany (miej-
sce, daty, świadkowie zdarzeń) i odwoły-
wanie się do określonych czynności służbo-
wych nauczyciela, nie zaś do jego cech cha-
rakteru i osobowości.

Taka analiza, w dużym stopniu oparta na 
uznaniowości (czego nie należy mylić z do-
wolnością decyzji), będzie musiała być prze-
prowadzona przez dyrektora szkoły w od-
niesieniu do każdej wnioskowanej informa-
cji lub dokumentu.

Decyzja o tym, że dana informacja lub do-
kument nie jest informacją publiczną, wyklu-
cza stosowanie trybu ustawy o dostępie do 
informacji publicznej w odniesieniu do zło-
żonego wniosku. Zatem w odniesieniu do na-
szej przykładowej skargi nauczyciel powi-
nien zostać jedynie poinformowany (pisem-
nie) przez dyrektora, że jego wniosek nie bę-
dzie realizowany w trybie uodip, gdyż doku-
ment nie ma charakteru informacji publicz-
nej. Dyrektor nie wydaje więc w takim przy-
padku decyzji administracyjnej o odmowie 
udostępniania informacji publicznej (art. 16 
ust. 1 i 2 uodip), gdyż nie można wydać takiej 

decyzji w odniesieniu do informacji, która nie 
jest informacją publiczną. 

Natomiast uznanie, że wnioskowana in-
formacja ma charakter informacji publicz-
nej powoduje konieczność jej przeanalizowa-
nia pod kątem ochrony prywatności osoby fi-
zycznej w celu jej udostępnienia (w tym udo-
stępnienia z anonimizacją danych objętych 
ochroną) lub wydania decyzji administracyj-
nej o odmowie udostępnienia informacji pub-
licznej. Na marginesie trzeba zauważyć, że 
jeśli nasza przykładowa skarga na nauczy-
ciela miałaby charakter informacji publicz-
nej, to podlegałaby ona udostępnieniu nie tyl-
ko na wniosek tegoż nauczyciela, ale także 
każdego innego wnioskodawcy. 

Spoglądając na ustawę o dostępie do in-
formacji publicznej w art. 5 znajdziemy okre-
ślone ustawowo kryteria ograniczenia pra-
wa do informacji publicznej. Prawo do infor-
macji publicznej będzie podlegało ogranicze-
niu m.in. ze względu na prywatność osoby fi-
zycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Przy 
czym ograniczenie to nie będzie dotyczyło in-
formacji o osobach pełniących funkcje pub-
liczne, mających związek z pełnieniem tych 
funkcji, w tym o warunkach powierzenia 
i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy 
osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują 
z przysługującego im prawa. 

Niewątpliwie dane osobowe rodziców 
i uczniów będą podlegały ochronie prawnej 
wynikającej z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1182). Natomiast według 
orzecznictwa sądowego dane dotyczące na-
uczyciela, związane z jego zatrudnieniem w 
szkole będą mogły być udostępniane w try-
bie ustawy o dostępie do informacji publicz-

nej. W wyroku z 5 lipca 2013 r. (WSA w Ło-
dzi, sygn. II SAB/Łd 49/13) sąd stwie dził, że 
„z pewnością nauczyciel uczący w szko-
le publicznej i realizujący podstawowy 
cel szkolnictwa publicznego, wynikają-
cy z Konstytucji RP i ustawy o systemie 
oświaty oraz będący de facto pracowni-
kiem samorządowym pełni zadania funk-
cjonariusza publicznego”. Tym samym sąd 
wskazał, że w zakresie wykonywania funkcji 
nauczyciela, zgodnie z przytoczonym powy-
żej art. 5 uodip, ograniczenie prawa do infor-
macji publicznej nie będzie miało zastosowa-
nia. Należy jeszcze raz podkreślić, że nie mó-
wimy tu oczywiście o takich danych osobo-
wych jak adres zamieszkania czy stan zdro-
wia, ale o danych związanych z realizacją za-
dań służbowych przez nauczyciela. 

Dla zobrazowania tej sytuacji warto po-
służyć się sprawą, która była przedmiotem 
sporu sądowego pomiędzy wnioskodawcą 
(prawdopodobnie rodzicem) a dyrektorem 
szkoły podstawowej, zakończoną cyt. powy-
żej wyrokiem z 5 lipca 2013 r. Wnioskodawca 
żądał udostępnienia kserokopii arkusza or-
ganizacyjnego szkoły, kserokopii tygodnio-
wych planów zajęć oraz podania informa-
cji o kwalifikacjach konkretnie wskazane-
go nauczyciela do prowadzenia zajęć rewa-
lidacyjno-wychowawczych. Dyrektor szko-
ły podstawowej co prawda przekazał żąda-
ne informacje i dokumenty, ale część z nich 
zanonimizował, powołując się na ogranicze-
nie wynikające z ustawy o ochronie danych 
osobowych. Stwierdził, że w arkuszach or-
ganizacji szkoły zamieszczane są dane oso-
bowe nauczycieli, miedzy innymi, takie jak: 
imiona i nazwiska, stopnie awansu zawodo-
wego, kwalifikacje, których nie wolno udo-
stępniać. Sąd uznał takie stanowisko dy-
rektora szkoły za nietrafne: „(…) nie bu-
dzi wątpliwości, że arkusze organizacyj-
ne szkoły publicznej, ich zawartość oraz 
dane o kwalifikacjach nauczycieli są in-
formacjami, które podlegają udostępnie-
niu na podstawie powołanego art. 6 ust. 
1 pkt. 4 u.o.d.i.p.” oraz „nie ma racji or-
gan twierdząc, że ustawa o ochronie da-
nych osobowych obliguje go do nieujaw-
niania danych personalnych, a także in-
formacji o kwalifikacjach nauczycieli.”2

Są to oczywiście tylko przykładowe 
aspekty udostępniania informacji lub doku-
mentów w trybie ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej. Z całą pewnością nie wy-
czerpują one  skomplikowanej materii te-
go zagadnienia, niemniej mogą służyć za 
pewien punkt odniesienia. Pamiętajmy bo-
wiem, że wnioskodawca może wystąpić 
w praktyce o udostępnienie każdego doku-
mentu znajdującego się w szkole.                     

2 zob. wyrok  WSA w Łodzi, z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. II SAB/Łd 
49/13
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Wojskowe Centrum  
Edukacji Obywatelskiej 
DR BARTŁOMIEJ BYDOŃ

STARSZY SPECJALISTA W ODDZIALE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

1 stycznia 2015 r. przypada 5. rocznica 
utworzenia Wojskowego Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej (WCEO) dziedziczącego 
chlubne tradycje Wojskowego Biura Badań 
Historycznych, Wojskowego Biura Badań 
Społecznych oraz Domu Żołnierza Polskiego. 
Od początku istnienia WCEO służy środowi-
sku wojskowemu wsparciem i pomocą w pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych, kształto-
waniu kompetencji społecznych oraz oddzia-
łuje na otoczenie cywilne przez działalność 
edukacyjną, naukowo-badawczą, informa-
cyjną i kulturalno-oświatową. Tym samym 
WCEO tworzy interdyscyplinarną platformę 
wymiany poglądów i doświadczeń w istot-
nych dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP 
obszarach, stanowiącą „pomost” pomiędzy 
środowiskiem wojskowym a cywilnym. 

Istotnymi obszarami aktywności Centrum 
są działania wpływające na kształtowanie 
postaw patriotycznych i obywatelskich oraz 
utrwalanie świadomości historycznej oraz 
wiedzy o tradycjach i współczesności oręża 
polskiego wśród najmłodszego pokolenia 
Polaków. Zależy nam, by społeczne otoczenie 
wojska, szczególnie młodzi ludzie, dostrzegli, 
że patriotyzm jest ważny dla naszej tożsamości 
narodowej, środowiskowej i społecznej. Poma-
gamy im zrozumieć, że Wojsko Polskie jest nie 
tylko instytucją stojącą na straży bezpieczeń-
stwa naszego kraju, ale też odpowiedzialnym 
partnerem społecznym, który często pomaga 
realizować marzenia i pasje młodego pokole-
nia Polaków. 

Celem naszej działalności jest też moty-
wowanie i aktywizowanie szeroko pojęte-
go środowiska nauczycielskiego, które w zna-
czącym stopniu wpływa na rozwój i wycho-
wanie młodych ludzi. Dlatego wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom, wspieramy ich w trud-
nym procesie kształtowania właściwych 
postaw etycznych, moralnych, prospołecznych 
i patriotycznych uczniów. 

Wśród różnorodnych form edukacyjnych, 
kulturalnych i scenicznych w zależności od 
wieku i potrzeb odbiorców, realizowanych 
bądź współorganizowanych przez WCEO moż-
na wymienić „Wojskowe Zielone Szkoły”, „Fe-
stiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskie-
go”, „Przegląd Piosenki Wojska Polskiego”, 

„Military Festiwal Ustroń”, „Konkurs Recy-
tatorski i Przegląd Form Scenicznych Wojska 
Polskiego w Brzegu”. Co roku uczestniczymy 
w Dniu Dziecka w Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów, Dniu Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej, Święcie Wojska Polskiego, Dniu 
Weterana Działań Poza Granicami Pań-
stwa oraz Targach Książki Historycznej, 
gdzie prezentujemy nasz dorobek w postaci 
wydawnictw ciągłych i periodycznych, wystaw 
okolicznościowych i tematycznych oraz mate-
riałów promujących Wojsko Polskie. Bierze-
my też aktywny udział w ogólnopolskich kon-
ferencjach poświęconych programowi „Edu-
kacja dla Bezpieczeństwa”, prezentując na-
sze dokonania w dziedzinie kształcenia oby-
watelskiego i proobronnego dzieci oraz mło-
dzieży. Stałym elementem naszej działalności 
na rzecz edukacji patriotycznej jest współpra-
ca ze Stowarzyszeniem Klub Kawalerów Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari, którego członko-
wie od wielu lat aktywnie uczestniczą w wie-
lu naszych projektach dydaktycznych. Dzięki 
ich zaangażowaniu młode pokolenie może ob-
cować z prawdziwymi bohaterami, którzy nie 
szczędzą wysiłków, by pokazać, że honor żoł-
nierza, miłość do ojczyzny i przywiązanie do 
tradycji są nadal ważne i stanowią istotny ele-
ment wychowania obywatelskiego.

Zadaniem WCEO jest również tworzenie 
„przyjaznego klimatu” i optymalnych wa-
runków do wszechstronnego rozwoju inte-
lektualnego, społecznego oraz fizycznego 
młodzieży. Jednym z przykładów tego typu 
działań są Wojskowe Zielone Szkoły organi-
zowane w ramach programu „Edukacja dla 
Bezpieczeństwa”. Uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych z klas mundurowych mają 
możliwość poznania „prawdziwego żołnier-
skiego życia”. Począwszy od zagadnień teo-
retycznych dotyczących dziejów oręża pol-
skiego, roli współczesnych Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w społeczeństwie, 
NATO oraz Unii Europejskiej aż do rozwija-
nia umiejętności pracy zespołowej i np. tre-
ningu strzeleckiego. Podczas tygodniowych 
szkoleń młodzi ludzie uzupełniają swoją 
wiedzę na temat poszczególnych rodzajów 
Sił Zbrojnych RP, sprzętu, uzbrojenia i wy-
posażenia oraz mają możliwość skorzysta-

nia z różnego rodzaju specjalistycznych woj-
skowych trenażerów. Zajęcia praktyczne są 
prowadzone na terenach różnych jednostek 
wojskowych, co daje możliwość obcowania 
uczniów z żołnierzami, którzy w przystęp-
ny sposób dzielą się swoim doświadczeniem, 
prezentują specyfikę służby wojskowej i za-
sady, którymi kierują się na co dzień. W Woj-
skowych Zielonych Szkołach organizowa-
nych przez WCEO wzięło udział ponad 180 
uczniów z całej Polski.

Do ważnych zadań WCEO należy również 
współorganizacja, wraz z Mazowieckim Ku-
ratorem Oświaty, Mazowieckim Samorzą-
dowym Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li i Muzeum Wojska Polskiego, Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego i Ogólnopol-
skiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego…” im. mjr. Mar-
ka Gajewskiego, które w naturalny sposób 
łączą historię oręża polskiego i pasję młode-
go pokolenia Polaków. Coroczny udział sze-
rokiej rzeszy uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, szkół zawodowych i ponad-
gimnazjalnych pokazuje, że renomowane 
przedsięwzięcia o wieloletniej tradycji na 
stałe wpisały się w kalendarze szkolne. Na-
leży podkreślić, że poprzez upowszechnianie 
wiedzy o historii oręża polskiego w różnych 
okresach historycznych oraz o znaczeniu Sił 
Zbrojnych w życiu narodu i państwa polskie-
go wpływamy nie tylko na kształtowanie po-
zytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, ale 
też pogłębiamy wiedzę i kompetencje mło-
dych pasjonatów historii.

Wszelkie formy edukacyjno-kulturalne, 
prowadzone w ostatnich latach przez WCEO, 
wspierały kształtowanie właściwych postaw 
patriotycznych i obywatelskich dzieci oraz 
młodzieży. Umożliwiały im zrozumienie, jak 
istotne dla świadomości społecznej jest kulty-
wowanie tradycji narodowej i poszanowanie 
obyczajów. Ponadto ukazywały Wojsko Polskie 
jako istotnego partnera społecznego kształtu-
jącego wysokie standardy moralne i etyczne. 
Poprzez naszą pracę dajemy jasny i czytelny 
sygnał, że nie należy wstydzić się patriotyzmu, 
który jest jednym z ważniejszych czynników 
kształtujących postawy obywatelskie młodego 
pokolenia Polaków.                                                            
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Zamawiający:

Nazwa: Adres: Osoba upoważniona:

NIP Telefon Podpis i pieczęć

Oświadczenie: Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższego zamówienia i przyjęcia faktury VAT.  
Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.


