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Wstęp – cel i zakres pracy 
 
 
          W niedalekiej jeszcze przeszłości mówienie o menedżerze w kontekście polskiej 
szkoły było postrzegane jako coś nielogicznego. Zewsząd podkreślało się różnice 
między placówką oświatową a przedsiębiorstwem produkcyjnym czy usługowym. 
Szkoła umiejscowiona była we względnie ciasnych i trwałych ramach przepisów 
edukacyjnych. Zarządzający nią dyrektor otrzymywał dokładne wskazówki i zalecenia 
co do realizacji ministerialnych wytycznych. Samodzielność i inicjatywę mógł 
przejawiać w sprawach co najwyżej drugorzędnych. W takim układzie do zajmowania 
stanowiska kierowniczego nie były potrzebne jakieś szczególne predyspozycje czy 
umiejętności. Dyrektor był po prostu urzędnikiem, którego rozliczano z wykonania 
zleceń płynących od przełożonych. 
      Sytuacja lat dziewięćdziesiątych zmieniła ten stan diametralnie. Dyrektor szkoły 
otrzymał większą swobodę w zakresie kierowania powierzoną mu placówką. 
Przekazanie prowadzenia szkół samorządom wymusiło na dyrektorze spełnianie 
nowych ról kierowniczych, nie realizowanych wcześniej. Reforma oświatowa z 1998 
roku zburzyła model strukturalny szkoły. Dała też dyrektorowi możliwość 
decydowania o kształceniu w stopniu znaczącym. Postawiła przed nim również 
wyzwanie takiego zorganizowania pracy szkoły, by przyciągnąć do niej dobrze 
wykwalifikowaną kadrę i zachęcić tym samym lepszych uczniów do pobierania w niej 
nauki. Do realizacji tych celów potrzebny jest zatem nowoczesny kierownik, dyrektor-
menedżer. 
      Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na nowe podejście do 
kierowania szkołą, wymuszone przez kolejne reformy oświatowe. 
     Rozdział pierwszy naświetla teoretyczne aspekty zarządzania organizacją. 
     W drugim rozdziale omówiono funkcjonowanie szkoły w dobie reform systemu 
edukacji.  
     Rozdział trzeci opisuje uwarunkowania działań menedżera oświaty w ramach 
obowiązujących uregulowań i możliwości doskonalenia przez niego warsztatu pracy. 
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Rozdział 1 – Teorie zarządzania 
 
 

1.1. Istota zarządzania 
 
     Mianem zarządzania najczęściej określa się działalność polegającą na planowaniu i 
organizowaniu sposobów wykorzystania zasobów organizacji, kierowaniu pracą ludzi 
i kontrolowaniu, zmierzającym do sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów 
organizacji. 
     Przez organizację należy tu rozumieć uporządkowaną, harmonijną całość, 
instytucję wyodrębnioną z otoczenia, wewnętrznie uporządkowaną, której 
poszczególne elementy są powiązane między sobą. Każda organizacja jest ściśle 
powiązana z otoczeniem. Dzięki temu może istnieć i rozwijać się, gdyż z otoczenia 
czerpie zasoby (m.in. ludzkie, informacyjne, finansowe), a zmiany zachodzące w 
otoczeniu wymuszają adaptowanie się organizacji do nowych warunków. Najbardziej 
ogólnym celem każdej organizacji jest zatem rozwój i przetrwanie. 
     Wśród wielu definicji zarządzania jedną z najlepiej odzwierciedlających jego istotę 
jest określenie go jako procesu uzyskiwania, rozmieszczania i stosowania szeregu 
istotnych zasobów dla wsparcia celów organizacji. Zasadniczym elementem jest tu 
zasób. Każda organizacja, bez względu na wielkość, strukturę organizacyjną, kierunek 
działalności, dysponuje czterema rodzajami zasobów: 
     zasoby ludzkie – np. kadra nauczycielska, uczniowie; 
     zasoby finansowe – np. subwencja szkolna, dotacje; 
     zasoby rzeczowe – np. budynki, sprzęt informatyczny; 
     zasoby informacyjne – np. programy, podręczniki, publikacje. 
Patrząc z teoretycznego bądź praktycznego punktu widzenia, zarządzanie można 
rozumieć w dwojaki sposób: jako wiedzę i jako sztukę. 
     Zarządzanie jest wiedzą, ponieważ wymaga działań, których podstawą jest analiza 
i logika. Menedżer dochodzi do formułowania swych decyzji za pomocą 
systematycznej obserwacji, klasyfikacji oraz analizowania faktów i zadań 
odnoszących się do rozwiązywanych problemów. 
     Zarządzanie jako sztuka polega na umiejętności organizowania działań, które nie 
mogą być wyznaczone z naukową precyzją trafności i wymierności. Zarządzanie 
wymaga bowiem komunikowania się z pracownikami, motywowania ich do działań i 
przewodzenia, przy posługiwaniu się intuicją i empatią, metodami wyzwalania 
zasobów inicjatywy, samodzielności i odpowiedzialności nie poddającym się 
obiektywnej ocenie. 
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1.2. Funkcje kierownicze w teorii zarządzania 

     W sprawnym gospodarowaniu zasobami pomagają menedżerom funkcje 
kierownicze. 

W klasycznym ujęciu wyróżniane są: 

planowanie – menedżer odpowiedzialny jest za wyznaczenie ogólnego celu 
jednoczącego wysiłki pracowników danej organizacji poprzez opracowanie planów i 
harmonogramów, które pomagają osiągnąć zamierzony cel; 

organizowanie – menedżer odpowiedzialny jest za ustalenie zadań i obowiązków, 
które muszą być wykonywane, aby organizacja mogła osiągnąć swoje cele; 

kierowanie ludźmi (motywowanie) – menedżer musi dostarczać motywacji i 
zapewniać przywództwo, wyzwalając skuteczność i energię wśród pracowników; 

kontrolowanie – menedżer sprawdza wykonanie planów; w przypadku osiągania 
rezultatów dalekich od założonych, menedżer podejmować powinien działania 
naprawcze, aby zniwelować różnice w stosunku do planu. 

     Należy tu zwrócić uwagę, że funkcje kierownicze nie zawsze pojawiają się w takiej 
kolejności i mogą nie być odseparowane czasowo. Specyfika pracy menedżera polega 
na tym, że w jednej chwili może on brać udział jednocześnie w kilku różnych 
rodzajach działalności. Stąd każda z funkcji zostanie osobno krótko 
scharakteryzowana, choć w rzeczywistości funkcje te przenikają się wzajemnie. 

     W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji na 
podstawie przewidywań i posiadanej w chwili planowania wiedzy o warunkach 
działalności oraz określanie sposobów najlepszej ich realizacji. Podejmowanie decyzji, 
będące częścią planowania, obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu 
dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać 
sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań. 

     Proces planowania składa się z poszczególnych etapów: 

etap 1 – określenie celów, 

etap 2 – ocena sytuacji, określenie uwarunkowań, które mogą wywierać wpływ na 
proces osiągania założonych celów, wykonanie analizy szans i zagrożeń, 

etap 3 – ustalenie procedury, sposobu postępowania, opracowanie planu, czyli zadań 
do wykonania i sposobów ich realizacji oraz kolejności działań, 

etap 4 – ustalenie harmonogramu pracy, 

etap 5 – przypisanie odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań konkretnym 
osobom lub zespołom, 
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etap 6 – sprawdzenie planu z punktu widzenia wykonalności i kosztów. 

     Kiedy menedżer opracuje już realny pod względem także finansowym plan 
działania, następnym ogniwem procesu zarządzania będzie takie zorganizowanie 
zasobów ludzkich i innych, które pozwoli na zrealizowanie planu. Innymi słowy, jest 
to doprowadzenie do realizacji planów organizacji poprzez dobieranie ludzi, 
przydzielenie im zadań, zapewnienie niezbędnych narzędzi, pozyskanie kapitału oraz 
niezbędnych informacji. Istota funkcji organizowania polega zatem na właściwym 
zbudowaniu struktury organizacyjnej, czyli układu pionów i komórek organizacyjnych 
powiązanych między sobą. Struktura organizacyjna powinna się cechować 
elastycznością (zdolność do szybkiego reagowania na zmiany otoczenia), drożnością 
kanałów informacyjnych (od jakości i szybkości przekazu informacji zależy 
elastyczność struktury) oraz prawidłowym rozdziałem uprawnień władczych (każdy 
poziom zarządzania powinien się charakteryzować podobnym zakresem zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności). 

     Trzecim elementem procesu zarządzania jest przewodzenie – kierowanie ludźmi i 
motywowanie. Przewodzenie jest zespołem procesów mających na celu skłonienie 
ludzi (pracowników) do współpracy na rzecz danej organizacji. Jest to element 
najważniejszy całego procesu, gdyż to od człowieka, istoty myślącej i sprawczej, 
zależą decyzje co do stanu, struktury i wykorzystania pozostałych zasobów. 

     Wreszcie, kontrola – polega na porównaniu osiągniętych rezultatów z 
zamierzonymi. Kontrola jest prowadzona na każdym z wymienionych wcześniej 
etapów. W miarę jak organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów, kierownictwo 
musi na bieżąco obserwować uzyskiwane rezultaty. Potrzebna jest zwłaszcza pewność, 
że uzyskane wyniki pozwolą na dotarcie do punktu docelowego w wyznaczonym 
czasie. W niektórych sytuacjach niezbędne mogą okazać się działania korygujące, 
zbliżające organizację ponownie do obranego celu. 

     Proces kontroli składa się z czterech etapów: 

- ustalenie norm i zasad pomiaru efektywności, 

- dokonanie pomiaru efektywności, 

- porównanie wyników z normami, 

- podjęcie ewentualnych działań naprawczych. 

Niekiedy jako piąty element zarządzania podaje się prowadzenie polityki kadrowej, co 
wydaje się jednak częścią procesu organizowania. 
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1.3. Role i umiejętności kierownicze 

      

      Przedstawione powyżej, pokrótce scharakteryzowane funkcje kierownicze 
realizowane są przez kierowników – menedżerów, którzy w konkretnej organizacji – 
przedsiębiorstwie otrzymali konkretne kompetencje. W teorii organizacji i zarządzania 
mówi się, że kierownicy pełnią określone role. Wyróżnić można trzy podstawowe 
grupy ról: 

interpersonalne: 

- rola reprezentacyjna realizowana jest przez określone funkcje ceremonialne, na 
przykład witanie gości, reprezentowanie instytucji podczas uroczystości; 

- rola przywódcy pełniona przez kierownika poprzez zatrudnianie, szkolenie, 
motywowanie i zachęcanie pracowników; 

- rola łącznika pomiędzy ludźmi; 

informacyjne: 

- rola obserwatora – kierownik sam zbiera informacje niezbędne do podejmowania 
odpowiednich decyzji; 

- rola propagatora – kierownik przekazuje ważne informacje swoim pracownikom; 

- rola rzecznika – kierownik przekazuje część zebranych przez siebie informacji 
osobom spoza grupy, do której należy, lub poza organizację; 

decyzyjne: 

- rola przedsiębiorcy polegająca na podejmowaniu działań usprawniających działanie 
organizacji; 

- rola przeciwdziałającego zakłóceniom – kierownik powinien zajmować się takimi 
sprawami jak strajki, naruszenia praw autorskich; 

- rola dysponenta zasobów – menedżer decyduje o sposobie dystrybucji zasobów oraz 
określa, kto będzie jego najbliższym współpracownikiem; 

- rola negocjatora – menedżer prowadzi również rozmowy z innymi organizacjami 
jako przedstawiciel macierzystej jednostki. 

 

Dziesięć podstawowych ról kierowniczych, źródło: H. Minzberg, „Managerial work. 
Analysis from observation”, Managment Science 18, 1971 
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Kategoria 
 

 
Rola 

 
Przykładowe działania 
 

interpersonalna 

reprezentant udział w uroczystym 
otwarciu nowego zakładu 

przywódca zachęcanie pracowników 
do zwiększenia wydajności 

łącznik koordynacja działań dwóch 
grup projektowych 

informacyjna 

obserwator śledzenie spraw 
branżowych w celu 
nadążania za rozwojem 
wydarzeń 

propagator wysyłanie notatek 
prezentujących nowe 
inicjatywy organizacji 

rzecznik wygłaszanie przemówienia 
omawiającego plany 
rozwoju 

decyzyjna 

przedsiębiorca opracowanie nowych 
pomysłów innowacyjnych 

przeciwdziałający 
zakłóceniom 

rozwiązywanie konfliktów 
między podwładnymi 

dysponent 
zasobów 

dokonywanie przeglądów i 
rewizji wniosków 
budżetowych 

negocjator negocjowanie 
porozumienia z kluczowym 
dostawcą albo ze 
związkiem zawodowym 

 

     Należy tu zauważyć, że proporcje między klasycznymi rodzajami umiejętności 
kierowniczych różnią się w zależności od szczebla zarządzania. Na najniższym 
szczeblu kierowania najbardziej liczą się umiejętności techniczne, na najwyższym 
zdolności koncepcyjne oraz diagnostyczne i analityczne. Na każdym poziomie 
zarządzania jednakowo ważne są umiejętności interpersonalne. 

     Współczesny kierownik winien planować, organizować, motywować, wspomagać, 
wymagać i wiązać. Wychodzi się bowiem z założenia, że współczesnej organizacji 
potrzebny jest przede wszystkim wysiłek intelektualny człowieka, jego pomysłowość i 
inwencja twórcza. 

     Do wykonywania wspomnianych ról menedżerowie powinni nabyć kilka 
podstawowych umiejętności, wśród których najczęściej wymienia się umiejętności 
techniczne, interpersonalne, koncepcyjne oraz diagnostyczne i analityczne. 

     Umiejętności techniczne to takie umiejętności, które są niezbędne do wykonywania 
lub zrozumienia sposobu, w jaki wykonywana jest praca w danej organizacji. Jest to 
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zatem między innymi umiejętność posługiwania się narzędziami i technologiami – jest 
to potrzebne, aby kierownik mógł szkolić pracowników, udzielać im wskazówek i 
wyjaśnień, kontrolować i oceniać ich pracę. 

     Umiejętności interpersonalne polegają na zdolności nawiązywania dobrych 
kontaktów z partnerami, upraszczania komunikacji, rozwiązywania konfliktów, 
współpracy, motywowania i oceniania podwładnych. 

     Umiejętności koncepcyjne związane są z abstrakcyjnym myśleniem, 
rozpoznawaniem sytuacji oraz dostrzeganiem związków przyczynowo – skutkowych. 

     Umiejętności diagnostyczne i analityczne polegają na sprawnym analizowaniu i 
diagnozowaniu problemów organizacji, opracowywaniu rozwiązań, właściwym 
reagowaniu na zagrożenia. 

     Zarządzanie organizacją wymaga rzecz jasna wielorakich umiejętności, gdyż każda 
organizacja działa w zmieniającym się i złożonym otoczeniu. Konieczna jest 
umiejętność przewidywania i kalkulowania ryzyka, kombinacji zasobów materialnych 
i niematerialnych (wiedza, informacje, wartości kulturowe). Konieczne jest 
nastawienie przedsiębiorcze, rozumiane jako zdolności do tworzenia rzeczy nowych 
lub starych w nowy sposób i „porywania” innych ludzi do działania w nowych, nawet 
nieznanych obszarach aktywności. Menedżer musi wprowadzać zmiany narażając się 
tym wszystkim, którzy preferują statyczne modele, prowadzące w ostateczności do 
stagnacji i ruiny. Musi on planować przyszłość swoją i swojej firmy możliwie 
dokładnie i na wiele lat. Musi przewidywać i oceniać przyszłe wydarzenia, oczekiwać 
ich i umieć je dobrze wykorzystywać. Musi nawet przygotowywać różne warianty 
postępowania na różne ewentualności. 

     Przedstawione wyżej role i umiejętności menedżerskie wyraźnie wskazują, iż od 
kierownika organizacji wymaga się, by był on przygotowany do wykonywania 
najrozmaitszych zadań, a jego działania i decyzje były zawsze skuteczne i trafne. 

 

1.4. Style kierowania 
 

     Ciągłe zmiany współczesnej gospodarki powodują także zmiany struktur 
organizacyjnych, stanowisk oraz form pracy. Ważną rolę odgrywa kadra kierownicza – 
dziś nie tylko nadzoruje pracowników, lecz musi także przekonywać ich do osiągania 
celów. 
     Większość przełożonych stosuje swoje własne style kierowania. Style kierowania to 
sposoby i metody, jakimi posługują się przełożeni w stosunku do podwładnych, chcąc 
ich nakłonić do pożądanych zachowań. Wybór stylu kierowania zależy od kierownika i 
podwładnych oraz czynników sytuacyjnych. Styl kierowania zależy też od 
doświadczenia kierownika, jego wiedzy i cech osobowościowych. 
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     Nie ma idealnego stylu zarządzania, który sprawdzałby się w każdym zespole. Dla 
lidera zespołu najistotniejsze jest uświadomienie sobie, jaki jest jego naturalny styl 
oraz jakie inne style mogą w danym zespole sprawdzać się lepiej. Szef, który zdaje 
sobie sprawę zarówno ze swoich mocnych, jak i słabych stron może modyfikować 
swoje zachowanie. 
     Wykonując funkcje kierownicze, każdy menedżer w nieco odmienny sposób 
oddziałuje na organizację i ludzi w niej zatrudnionych. Te właśnie różnice są podstawą 
do wyodrębnienia różnych stylów kierowania. 
     Jeden z podziałów wyróżnia styl autokratyczny i demokratyczny. 
Styl autokratyczny – oparty na centralizacji władzy w rękach kierownika i 
przejawiający się w niedopuszczaniu do podejmowania decyzji i działaniu bez 
porozumienia się z grupą osób kierowanych, nie wyjaśnianiu swych poczynań, 
drobiazgowym określaniu zadań bez uzasadnienia. 
Styl demokratyczny – oparty na więzi kierownika z grupą i przejawiający się w 
dążeniu do uzyskania aprobaty osób podporządkowanych, ich wysłuchiwaniu, 
zachęcaniu do wyrażania swoich opinii i poglądów a także pozwalaniu na pewną 
swobodę w działaniu. 
     W praktyce nie występują jednak style kierownicze w czystej postaci, lecz są 
one połączeniem różnych stylów. Według J.A.C. Browna kierowników można 
podzielić na autokratów, demokratów oraz uchylających się od ingerencji (zasada 
laissez – faire). 
 
     Kierownik autokrata wydając polecenia, upiera się, aby je wykonywano zgodnie z 
ich treścią, określa działalność poszczególnych pracowników lub grup bez pytania ich 
o zdanie. Samodzielnie udziela nagan i pochwał, utrzymuje dystans w stosunkach z 
pracownikami. Wśród tego rodzaju kierowników wyróżnia się autokratów surowych, 
życzliwych, nieudolnych. 
     Autokraci surowi są zdecydowanie apodyktyczni, lecz sprawiedliwi w stosowaniu 
swoich zasad, ocen, działaniu. Pryncypialność łączy się z wymagalnością i 
odpowiedzialnością rozciągającą się w odniesieniu zarówno do siebie jak i do 
podwładnych. Autokraci surowi nie delegują swoich uprawnień, lecz starają się 
skupiać wszelką władzę we własnym ręku. 
     Autokraci życzliwi odczuwają spoczywający na nich ciężar odpowiedzialności 
moralnej za swoich podwładnych, tym samym pragną stworzyć im jak najlepsze 
warunki pracy. Samodzielnie jednak określają, co jest dobre dla pracowników, którzy 
powinni brać to, co im się daje i być z tego zadowoleni. 
     Autokraci nieudolni są despotyczni, ich stosunek do pracowników zależy od 
chwilowego nastroju. Zmienność nastrojów powoduje atmosferę niepewności, 
zagrożenia. Kontakty służbowe z takimi kierownikami są ograniczane do minimum, co 
ogranicza inicjatywę i procesy twórcze podwładnych. 
     Konsekwencją stylu autokratycznego jest motywowanie do pracy mierzonej 
ilościowo o niskiej jakości. Zarządzany w ten sposób personel jest niezadowolony z 
kierownika, jednakże strach przed nim powoduje, że pracownicy przenoszą swoje 
frustracje na członków grupy. 
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     Kierownik demokrata powinien rozumieć swoją rolę przede wszystkim jako 
koordynatora działalności podwładnych na tle zakładu pracy. Ponadto musi umieć 
delegować swoje uprawnienia, rozkładając je w taki sposób, aby również w czasie jego 
nieobecności zakład pracy mógł sprawnie funkcjonować. 
     Skutkiem stosowania tego stylu jest wykonanie nieco mniejszej ilości pracy w 
porównaniu z poprzednim stylem, lecz jest to praca o bardzo wysokiej jakości. 
Pracownicy w tak zarządzanej organizacji są życzliwie nastawieni do szefa i są 
zainteresowani jak najlepszym zrealizowaniem swoich obowiązków. Styl 
demokratyczny nie polega bynajmniej na unikaniu podejmowania decyzji i braku 
stanowczości ze strony kierownika. Jeżeli bowiem decyzja została podjęta, wszyscy 
pracownicy zobowiązani są do realizacji zaplanowanego celu. 
     Kierownik „laissez – fairysta” jest niezdolny do sprawowania władzy i kontroli nad 
swoimi podwładnymi, ani też do koordynowania ich działań. Styl taki przynosi 
najgorsze efekty. Cechuje się on pozostawieniem swobody pracownikom w 
planowaniu i organizowaniu działań. Kierownik unika podejmowania decyzji, nie 
uczestniczy w pracach grupy, nie motywuje jej do pracy i nie kontroluje 
wykonywanych zadań, koncentruje się na sprawach błahych. Skutkiem tego jest mała 
ilość pracy o marnej jakości. Zarządzający staje się marionetką skłonną do ulegania 
wpływom silnych jednostek w grupie. 
     Pewnym uzupełnieniem występujących stylów kierowania jest technokratyzm – 
koncepcja zarządzania, w której władza należy do ekspertów, organizatorów i 
kierowników produkcji. Można zatem stwierdzić, że technokratyzm jest punktem 
wyjścia, od którego powinny wychodzić pozostałe style kierowania mieszczące się w 
grupie racjonalnej. 
     Szukając odpowiedzi na pytanie, jaki styl kierowania jest najskuteczniejszy, a jaki 
przynosi większą efektywność grupy, R. Blake i J. Mouton wyodrębnili dwa style 
kierowania: 
           kierowanie zorientowane na zadania – kierownik nadzoruje podwładnych, 
aby wywiązywali się z zadań, praca jest zorganizowana i zharmonizowana; 
           kierowanie zorientowane na pracownika – kierownik zachęca do 
podejmowania decyzji i ustalania celów przy podejmowaniu ważnych decyzji, 
utrzymuje dobre stosunki z podwładnymi, buduje zaufanie, troszczy się o wzajemny 
szacunek. 
     Badania empiryczne wykazały, że w najefektywniejszych grupach roboczych na 
ogół przywódcy koncentrowali się raczej na pracownikach niż na zadaniach. 
 
     Pragnąc podsumować rozważania na temat stylów kierowania, można powiedzieć, 
że mianem kierownika jutra nazywany jest menedżer, który w kierowaniu organizacją 
przywiązuje jednakowo dużą wagę do spraw ludzi zatrudnionych w jednostce jak i do 
zadań realizowanych przez organizację. Zespół w ten sposób kierowany dba o 
osiągnięcie wysokiej wydajności, utożsamiając się z miejscem pracy. 
     Styl kierowania usytuowany pośrodku wymienionych bierze po trochu z każdego ze 
wspomnianych wcześniej. Relatywnie, tak pracujących kierowników jest najwięcej. 
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     Wybór sposobu kierowania zależy od osobowości i wiedzy kierownika, osobowości 
i kwalifikacji podwładnych oraz sytuacji, w jakiej znajduje się przełożony. Każdy ze 
znanych stylów może być bardziej lub mniej efektywny, zależnie od sytuacji, w której 
jest stosowany. 
    
 

 
Rozdział 2 – Zarządzanie szkołą w kontekście reform 
oświatowych 
  
2.1. Geneza i istota reform oświatowych 1999 roku i 2017 roku 
 
     Jesienią 1997 roku władzę w Polsce objęła koalicja Akcja Wyborcza Solidarność – 
Unia Wolności, a ministrem edukacji narodowej został Mirosław Handke. W tym 
samym roku przystąpiono do zapoznania się z dotychczasowymi projektami reformy 
oświaty oraz przygotowania nowych inicjatyw ustawodawczych, rozporządzeń i 
projektów aktów prawnych. Rozpoczęto prace nad projektem „Pracownia internetowa 
w każdej gminie”, mającym na celu wyposażenie każdej gminy w szkolną pracownię z 
dziesięcioma stanowiskami multimedialnymi, kontynuowano program „Nowa 
matura”, którego celem było przygotowanie nowych zasad przeprowadzania egzaminu 
dojrzałości. 
     W styczniu 1998 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej w publikacji „Reforma 
systemu edukacji. Koncepcja wstępna” ogłosiło założenia reformy, a w maju 1999 
roku jej projekt. We wrześniu 1999 roku zgodnie z postanowieniem władz, rozpoczęła 
się w Polsce reforma systemu edukacji. 
     Reforma systemu edukacji została zaplanowana na kilka etapów, realizowanych w 
kolejnych latach. Jako nieformalny początek wdrażania reformy można uznać fakt 
przekazania szkół i placówek, prowadzonych dotychczas przez kuratorów oświaty, 
samorządom terytorialnym, co nastąpiło 1 stycznia 1999 roku (wprowadzenie reformy 
ustrojowej w kraju). 
Autorzy  reformy podkreślali, że przyświecają jej trzy główne cele: 
-podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie wykształcenia 
średniego i wyższego, 
-wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
-poprawa jakości edukacji, rozumianej jako integralny proces wychowania i 
kształcenia. 
     Dla tak sformułowanych celów reformy określono praktyczne sposoby ich 
realizacji. Wprowadzono zmianę struktury szkolnictwa, w której nowym elementem 
stało się gimnazjum. Ustanowiono niezależne od szkoły zasady oceniania (po 6 klasie 
szkoły podstawowej) oraz egzaminowania(po 3 klasie gimnazjum). Wprowadzono 
także nowy system awansu zawodowego nauczycieli, ustanowiono nowy system 
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finansowania oświaty, wdrożono reformę programową, która zmieniła organizację i 
metody nauczania. 
     Obecnie można już wskazać kilka uzyskanych rezultatów ówczesnej reformy: 
poszerzyła się rola samorządów terytorialnych jako organów prowadzących szkoły. 
Praktycznie wszystkie szkoły i placówki prowadzone są przez władze lokalne, 
powstały nowe typy szkół. Gimnazja mają na ogół właściwą organizację. Zmiany sieci 
szkół spowodowały w wielu gminach wydłużenie się drogi dzieci do szkoły. Należało 
zorganizować dowożenie dzieci, zadbać o ich bezpieczeństwo podczas dojazdu do 
szkoły. Problem właściwej organizacji trasy dowozu uczniów jest ważnym zadaniem 
gmin, przy wsparciu zarówno kuratorów oświaty, jak i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 
Poszerzyła się autonomia szkół, w tym możliwość tworzenia własnych lub korzystania 
z centralnych programów nauczania. 
     Pozytywnym efektem zmian, wprowadzonych ówczesną reformą oświaty, jest 
rosnące zainteresowanie doskonaleniem nauczycieli. Dzięki systemowi grantów z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej placówki doskonalenia centralne i regionalne, 
uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe w pełnym stopniu zaspokoiły te 
oczekiwania. 
 
     W chwili obecnej znaleźliśmy się na etapie wdrażania nowej reformy edukacji. 
Prace nad przygotowaniem reformy polskiego systemu oświaty rozpoczął rząd w 
styczniu 2016 roku. Od lutego do czerwca 2016 roku odbywały się debaty pod hasłem 
„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. – Dobra Zmiana”. 16 września miała miejsce prezentacja 
projektów ustaw oraz skierowanie ich do konsultacji społecznych i uzgodnień 
międzyresortowych.  
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało broszurę informacyjną „Dobra szkoła”, w 
której czytamy: „ Chcemy, aby dla ucznia kończącego szkołę, wartością był język 
ojczysty i kultura – z całym jej historycznym dziedzictwem. W nowej szkole położymy 
nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-
komunikacyjnych i matematyki. To jedne z najważniejszych kompetencji. Musimy 
powrócić do klasycznego kształcenia przedmiotowego, w ramach którego uczeń 
zdobywa wiedzę ogólną z każdej dziedziny nauki. Temu ma służyć przywrócenie 
systemu opierającego się na 8-letniej szkole podstawowej, 4-letnim liceum 
ogólnokształcącym i 5-letnim technikum, a także 3-letniej branżowej szkole I stopnia 
i 2-letniej II stopnia. Chcemy odejść od powszechnego nauczania związanego 
z rozwiązywaniem testów. Pilnej zmiany wymaga także kształcenie zawodowe.” Dalej 
dowiadujemy się, że wprowadzona w 1999 roku struktura szkół nie zdała egzaminu. 
Gimnazja się nie sprawdziły, nie wyrównały szans edukacyjnych. 
Nowy  ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego 
gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej 
zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony. 
Docelowa struktura szkolnictwa obejmie:  
 8-letnią szkołę podstawową, 
 4-letnie liceum ogólnokształcące,  
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 5-letnie technikum,  
3-letnią branżową szkołę I stopnia, 
2-letnią branżową szkołę II stopnia,  
 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,  
szkołę policealną. 

 
2.2. Struktura szkolnictwa 
 
     Nowy  ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego 
gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej 
zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej będzie przekształcony. 
Docelowa struktura szkolnictwa obejmie:  
 8-letnią szkołę podstawową, 
 4-letnie liceum ogólnokształcące,  
 5-letnie technikum,  
3-letnią branżową szkołę I stopnia, 
2-letnią branżową szkołę II stopnia,  
 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,  
szkołę policealną. 
      Stopniowo będą wygaszane gimnazja. Proces ten rozpocznie się od roku szkolnego 
2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie już 
prowadzona. 
 Od 1 września 2017 r. planowane jest wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia 
w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia 
dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 
2020/2021. 
Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku 
szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. W roku szkolnym 
2019/2020 w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących, techników i branżowych 
szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące trzecią klasę gimnazjum i te 
po ósmej klasie szkoły podstawowej. Uczniowie po zakończeniu gimnazjum będą 
kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast 
dzieci po ósmej klasie szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-
letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w pierwszej klasie 
szkoły branżowej I stopnia. 
     Możliwe są następujące warianty przekształceń gimnazjów:  
-przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową lub 
 -włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej, 
- przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,  
 -włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,  
-przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia,  
-włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia. 
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    Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej uczeń będzie zdawał egzamin 8-
klasisty. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci liceum 
ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają jedno takie 
samo świadectwo dojrzałości. Oznacza to, że uczniowie kończący branżową szkołę II 
stopnia będą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym kierunku studiów. 
Wprowadzony zostaje 30-procentowy próg zdawalności egzaminu maturalnego 
z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obecnie absolwenci 
mają obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale nie jest określony próg 
zdawalności z tego egzaminu. 
 
 
 

2.3. Organizacja i funkcjonowanie organów szkoły 
 
     Szkoła jest instytucją, w której otoczeniu oraz wnętrzu funkcjonuje kilka organów. 
Bezpośrednio podlega organowi prowadzącemu i organowi prowadzącemu nadzór 
pedagogiczny. Organem prowadzącym może być minister lub inny organ administracji 
rządowej, gmina, związek komunalny, powiat, osoba prawna, osoba fizyczna. Do jego 
obowiązków należy zapewnienie szkole warunków do działania, to jest utrzymanie 
budynków, obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, wyposażenie w środki 
dydaktyczne itp. 
     Organami nadzorującymi są minister i podlegli mu kuratorzy. Ich zadaniem jest 
inspiracja i koordynowanie innowacji pedagogicznych oraz diagnozowanie 
działalności merytorycznej szkoły. 
     Organami działającymi w szkole są rada pedagogiczna, rada rodziców, rada szkoły 
i samorząd uczniowski. 
     W szkole zatrudniającej trzech lub więcej nauczycieli działa rada pedagogiczna 
będąca organem kolegialnym w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły 
związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką. W skład rady pedagogicznej 
wchodzą wszyscy pedagodzy zatrudnieni w placówce, a jej przewodniczącym jest 
dyrektor szkoły. 
     Do kompetencji rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planu pracy szkoły, 
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w 
sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, ustalanie organizacji 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z 
listy uczniów. Rada pedagogiczna opiniuje organizację pracy szkoły (rozkład zajęć), 
projekt planu finansowego szkoły, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom 
odznaczeń, nagród i wyróżnień, propozycje dyrektora przydziału zajęć dodatkowych. 
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian. Może wystąpić 
także z wnioskiem o odwołanie dyrektora.  
     Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, a jej 
posiedzenia są protokołowane. Uchwały rady są przyjmowane większością głosów, w 
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przypadku równej liczby głosów decyduje zdanie przewodniczącego. Nauczyciele 
zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, jeśli mogłoby to 
naruszyć dobre imię uczniów, rodziców czy pracowników szkoły. 
     W szkole działa rada rodziców będąca reprezentacją rodziców uczniów. Zasady jej 
tworzenia uchwala ogólne zebranie rodziców. Rada działa według przyjętego przez 
siebie regulaminu. Do jej kompetencji należy występowanie do wszystkich organów 
szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkolnych. Rada wspiera finansowo 
działalność szkoły, gromadząc środki z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 
źródeł. 
     Samorząd uczniowski jest jedynym reprezentantem środowiska uczniów, którzy 
obligatoryjnie do niego należą. Zasady wybierania i funkcjonowania organów 
samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym. 
Samorząd uczniowski przedstawia organom szkoły wnioski i opinie dotyczące 
wszystkich spraw szkolnych. Ma on prawo do zapoznania się z programami nauczania, 
wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu, organizacji działalności kulturowej i 
sportowej i różnych aspektów życia szkolnego. 
     W szkole może także działać rada szkoły, w której skład wchodzi co najmniej po 
dwóch przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli. Powstanie rady szkoły 
organizuje dyrektor na łączny wniosek przynajmniej dwóch podmiotów spośród rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Do kompetencji rady 
należy uchwalanie statutu szkoły, wnioskowanie w sprawie planu finansowego, 
występowanie do organu nadzorującego o dokonanie oceny pracy dyrektora, 
opiniowanie planu pracy szkoły. 
     W praktyce szkolnej ostatni wymieniony organ funkcjonuje sporadycznie. Zgodnie 
więc z przepisami jego uprawnienia przejmuje rada pedagogiczna. 
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Rozdział 3 –Sylwetka menedżera oświaty 
 

3.1. Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły w świetle reform 
oświatowych 
 
  
 
     Reforma systemu edukacji z 1999 roku doprowadziła do poszerzenia autonomii 
szkół, między innymi poprzez możliwość swobodnego tworzenia własnych koncepcji 
pracy szkoły. Automatycznie wzrosła też rola dyrektora placówki oświatowej, który w 
ramach sprawowanego stanowiska i nadzoru  musi poświęcać więcej uwagi 
stosowanym programom nauczania, metodom pracy nauczycieli oraz systemom 
sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 
       Po wprowadzeniu nowelizacji Karty Nauczyciela, a także po zmianie Ustawy o 
systemie oświaty, zadania dyrektora szkoły zostały w znacznym stopniu rozszerzone. 
Najważniejszym zadaniem każdego dyrektora szkoły jest właściwe zorganizowanie 
pracy w szkole. Musi on odpowiednio przydzielić obowiązki nauczycielom, 
zorganizować pracę pozostałych pracowników szkoły, a następnie stale nadzorować 
funkcjonowanie placówki. Wiele działań dyrektora i jego zastępcy wymaga dostępu do 
wiarygodnych informacji o szkole. Bez nich nie jest możliwe ani poprawne 
sporządzanie raportów dla jednostek nadrzędnych, ani właściwe diagnozowanie pracy 
placówki. W porównaniu z czasami centralizmu demokratycznego, kiedy dyrektor był 
zobowiązany wykonywać tylko z góry założone plany, obecne przepisy wniosły 
większą swobodę w organizowaniu i administrowaniu placówki oświatowej jak i 
zarządzaniu jej środkami finansowymi. 
     Od stycznia 2002 roku na stanowisko dyrektora szkoły może być powołany tylko 
nauczyciel, który posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
prowadzone przez szkołę wyższą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą prowadzony 
przez zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli albo inną 
instytucję, osobę prawną lub fizyczną, jeśli kurs nadaje kwalifikacje w sposób 
określony w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 
     Oczywiście, nauczyciel kandydujący na stanowisko dyrektora placówki musi 
spełniać jeszcze inne warunki, przede wszystkim musi posiadać kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w tej placówce, wymagany staż pracy 
pedagogicznej i dobrą ocenę pracy. Wymóg profesjonalnych kwalifikacji w dziedzinie 
kierowania i zarządzania placówką oświatową ma niewątpliwy związek z coraz 
szerszymi i trudniejszymi zadaniami i rolami służbowymi, jakim musi sprostać 
dyrektor współczesnej szkoły, zwłaszcza w dobie reformowania systemu edukacji.  
     Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) w 
art. 36a ust.3 stanowi, że dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze 
konkursu. Wprawdzie dopuszcza się możliwość powierzenia tego stanowiska w innej 
formie, ale są to wypadki określone ustawowo. Procedury konkursowej nie stosuje się 
jedynie w przypadku szkół „prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie 
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będące jednostkami samorządu terytorialnego” (art. 36a ust. 3a). W świetle 
obowiązujących dziś przepisów oświatowych dyrektorem szkoły może też być osoba 
bez uprawnień pedagogicznych, jeśli tylko w szkole przewidziane jest stanowisko 
wicedyrektora; ten musi posiadać pełne kwalifikacje nauczycielskie. 
     Kandydat na stanowisko dyrektora przed formalnym powołaniem musi być 
zaakceptowany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od 
jego przedstawienia przez zarząd gminy czy powiatu. W przypadku zgłoszenia 
uzasadnionych zastrzeżeń proponowany nauczyciel nie może być powołany. 
     Znowelizowany kodeks pracy w art.3 określa, że pracodawcą jest jednostka 
organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli 
zatrudniają one pracowników”. W art. 31 kodeks pracy reguluje, że „ za pracodawcę 
będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 
dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego 
osoba”.  
     Definicja pracodawcy jest zatem nierozerwalnie związana z czynnościami w 
sprawach z zakresu prawa pracy, a tym bardziej związanych z zatrudnianiem 
pracowników. Obowiązki te w szkole czy instytucji oświatowej wykonuje jej 
przełożony i zgodnie z ustawami oświatowymi jest organem szkoły (placówki) 
ustanowionym, między innymi, do wykonywania tych czynności. Ustawa o systemie 
oświaty z 7 września 1991 roku w art. 39 ust.3 wyraźnie mówi:  
„Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności 
decyduje w sprawach: 
1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub 

placówki; 
2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki; 
3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

szkoły lub placówki w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki”.  
Znowelizowana w 1996 roku Karta Nauczyciela utrzymała w mocy zapis art. 7 w 
brzmieniu: „szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, 
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady 
pedagogicznej”. Pojęcia „kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz” 
oraz „przełożony służbowy wszystkich pracowników” są równoznaczne z 
pojęciem „pracodawca”. 
     Wchodząc w rolę pracodawcy dyrektor przyjmuje na siebie obowiązki 
wynikające zarówno z realizacji ustaw oświatowych, jak i przepisów prawa pracy. 
W myśl art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w 
szczególności za: 
1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, 

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami 
organów nadzorujących szkołę; 
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3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 
i wychowanków; 

4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 
zawodowym; 

5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

Reforma systemu oświaty (1999 r.) wprowadziła również nowe zadania 
kierowników placówek szkolno wychowawczych jako pedagogów. Wychowanie 
jest bardzo ważnym aspektem edukacji. Zadaniem pedagoga jest więc 
wszechstronne przygotowanie ludzi młodych do odpowiedzialności za rozwój 
swojego kraju. Szkole należy przywrócić funkcję wychowawczą i aby to uzyskać 
szkoła powinna podlegać ustawicznej reformie. Szkoła, która zastygnie w rozwoju 
i nie potrafi odczytać wyzwań wynikających z aktualnych uwarunkowań, rozwoju 
nauki, nowoczesnych środków przekazu wiedzy, nie spełni swego zadania, nie 
przygotuje do życia. 

     Dyrektor szkoły, z urzędu przewodniczący rady pedagogicznej, odgrywa rolę 
lidera, opiekuna i wychowawcy zespołu nauczycielskiego. Jako przewodniczący 
rady pedagogicznej ma do spełnienia wiele zadań organizacyjnych i 
merytorycznych: 

kształtowanie u nauczycieli postaw innowacyjnych i woli ciągłego doskonalenia 
się; 

przezwyciężanie oporów wobec koniecznych zmian w szkole; 

przekazywanie opinii i uchwał rady pedagogicznej władzom edukacyjnym, 
zwłaszcza tych, które zostały przez dyrektora zawieszone. 

     Do uprawnień dyrektorów wszystkich typów szkół należy zatwierdzanie i 
dopuszczanie programów nauczania. Przed reformą 1999 taka możliwość istniała, 
ale była obwarowana szeregiem innych przepisów. Obecnie nauczyciel może 
napisać autorski program nauczania i dyrektor decyduje, czy będzie on 
realizowany w jego szkole. W kompetencji dyrektora jest też zatwierdzanie 
szkolnego zestawu programów nauczania, które obowiązują przynajmniej przez 
jeden etap edukacyjny (klasy I-III, IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum). 

     Karta Nauczyciela pozostawia dyrektorowi swobodę w sprawie nawiązywania 
stosunku pracy. Nauczyciela można zatrudniać na podstawie mianowania albo 
umowy o pracę. Dyrektor decyduje także o wysokości pensum dydaktycznego dla 
pracowników pedagogicznych. 

    Obecnie wprowadzana reforma oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w 
tym związanych ze zwalnianiem nauczycieli, przeniesieniami w stan nieczynny, 
likwidowaniem szkół i ich przekształcaniem, zmian podstawy programowej i 
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ramowych planów nauczania, a także wiele innych. Z tymi wszystkimi problemami 
zmierzyć się musi dyrektor. 

W chwili obecnej na dyrektorze spoczywa szereg zadań, w tym m.in.: 

1) Dostosowanie statutu do zmienionych przepisów ‒dotyczy zapisów 
korespondujących z podstawą programową .  

Zmiany w statucie przedszkola publicznego w związku ze zmianą podstawy 
programowej  mogą objąć  

- cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa (tu: z nowej podstawy 
programowej), 

- sposób realizacji zadań przedszkola, 

- zakres zadań nauczycieli,  

- organizację przedszkola. 

Natomiast zapisy w statucie szkoły publicznej mogące podlegać nowelizacji w 
związku ze zmianą podstawy programowej: 

 -cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa (tu: z nowej podstawy 
programowej) oraz sposób ich wykonywania 

 - organizacja pracy szkoły, w tym oddziałów dwujęzycznych, 
 - zakres zadań nauczycieli, sposób i formy wykonywania tych zadań, 
 - szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, 
 - organizacja pracowni szkolnych, 
 - organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, w tym zwiększających szanse ich 

zatrudnienia, 
 - organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 
 - organizacja biblioteki szkolnej, w tym gromadzenie i udostępnianie podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów 
bibliotecznych oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, 
nauczycielami i rodzicami, 

 - organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami, 
 - organizacja pracowni szkolnych (np. języków obcych), 
 - inne zapisy, uwzględniające zmiany w innych aktach prawnych. 
  
  2)  Dostosowanie warunków realizacji zadań statutowych do wymagań nowej 

podstawy programowej – szkoły i placówki są zobowiązane podejmować niezbędne 
działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, a także 
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia 
jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego ‒ publiczne i 
niepubliczne. 

3)  Dostosowanie bazy lokalowej do zalecanych warunków realizacji podstawy 
programowej – duży nacisk położono w podstawie programowej na każdym etapie 
edukacyjnym na „Warunki i sposób realizacji podstawy programowej”, w 



21 
 

szczególności w przedszkolu i szkole podstawowej. Wybrane wymagania w zakresie 
organizacji pomieszczeń, zaopatrzenia sal w pomoce dydaktyczne, aranżacji 
przestrzeni  

4)  Wdrożenie nowej podstawy programowej – w związku ze zmianą podstawy 
programowej dyrektor powinien dokonać diagnozy potrzeb szkoły i oceny poziomu jej 
gotowości do wdrożenia nowych rozwiązań, uwzględniając przy tym aspekt 
organizacyjno-merytoryczny. 

5)  Nadzór pedagogiczny dyrektora – wskazane jest włączyć do nadzoru 
pedagogicznego dyrektora zadania związane z wdrażaniem nowej podstawy 
programowej, zarówno do ewaluacji, jak i kontroli wewnętrznej. 

 

     Reformy oświaty nie odciążyły dyrektora, wprost przeciwnie: otrzymał nową porcję 
obowiązków. Przekazanie szkół w gestie samorządu spowodowało dodatkowo, iż 
został on bardziej uzależniony od gminy. Taki rozwój sytuacji sprawił, że na 
stanowisku kierownika placówki oświatowej jest teraz potrzebny menedżer, który 
wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności będzie sprawnie zarządzał szkołą, 
realizując jej podstawowe cele edukacyjne. 

 

 

3.2. Dyrektor szkoły jako menedżer 
 
     W dobie reformowania systemu edukacji rola dyrektora szkoły uległa dużej 
zmianie, od działalności odtwórczej, aż po samodzielne i twórcze podejmowanie 
decyzji. Dyrektor otrzymał szeroki zakres uprawnień, jednocześnie też  znacznie 
zwiększył się zakres jego odpowiedzialności, nie tylko przed władzami 
oświatowymi, ale przede wszystkim wobec lokalnego środowiska oraz uczniów. 
      
     Z różnorodności zadań, które dyrektor musi realizować i ponosić za nie osobistą 
odpowiedzialność, wynika kilka podstawowych ról: 
rola kierującego instytucją pedagogiczno-opiekuńczą – dyrektor musi zapewnić 
rozwój uczniów i wychowanków, musi programować i realizować rozwój szkoły, 
zapewnić bezpieczeństwo uczniów; 
rola lidera i promotora zmian wymaganych przez reformy systemu edukacji – 
dyrektor musi tak przekształcać funkcjonowanie i infrastrukturę szkoły, aby 
powstały optymalne warunki do osiągnięcia założeń reformy; 
rola szkolnego organu nadzoru pedagogicznego – tutaj przez dobrze 
zorganizowane mierzenie jakości pracy szkoły oraz działania korygujące dyrektor 
doprowadza do wszechstronnego rozwoju uczniów i profesjonalnego rozwoju 
nauczycieli; dobrym wypełnieniem tej roli zapewnia wysoką jakość kształcenia, 
wychowania i opieki; 
rola pracodawcy – kierownik placówki oświatowej gwarantuje przestrzeganie 
prawa pracy, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzi politykę kadrową 
nakierowaną na pozyskanie kadry najwyższej jakości, motywuje awans zawodowy 
nauczycieli, włącza wszystkich nauczycieli do współzarządzania placówką; 
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rola kierownika zakładu pracy (gospodarza) – dyrektor zapewnia co najmniej 
przyzwoite warunki materialno-techniczne pracy nauczycieli, uruchamia środki 
budżetowe przyznane na działalność placówki, gromadzi środki specjalne na 
polepszenie warunków pracy szkoły, dba o standard techniczny obiektów szkoły i 
infrastrukturę materialną, zapewnia sprawną administrację i obsługę szkoły; 
rola nauczyciela – dyrektor powinien także rzetelnie wykonywać swoje obowiązki 
nauczycielskie, w wymiarze określonym przepisami prawa. 
 
     W obecnej sytuacji dyrektor tworzy wizję szkoły, plany strategiczne, 
odpowiada za bieżące funkcjonowanie placówki. Tworzy w szkole klimat, w 
którym każdy nauczyciel może i chce aktywnie uczestniczyć w procesie przemian. 
Dyrektor ma pulę godzin do swojej dyspozycji i może je przeznaczyć na zajęcia 
najbardziej potrzebne uczniom. Dyrektor ustala szkolny plan nauczania i 
dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów. Co roku opracowuje arkusz 
organizacji szkoły. Oprócz tego zatrudnia nauczycieli, nagradza ich, czasem karze. 
Wykonuje zadania nadzoru pedagogicznego. Przede wszystkim zaś motywuje 
nauczycieli, dba o ich rozwój zawodowy, o ustawiczne kształcenie. 
     Dyrektor nowoczesnej szkoły XXI wieku powinien być prawdziwym 
menedżerem oświaty. Aby efektywnie pełnić swoją funkcję powinien opanować 
podstawowe umiejętności, które można sklasyfikować następująco: 
1. umiejętności techniczne, 
2. umiejętności społeczne 
3. umiejętności koncepcyjne. 

     Wśród technicznych umiejętności są takie, jakie potrzebne są do sprawnej 
działalności pedagogicznej, administracyjnej i gospodarczej szkoły. Dyrektor 
placówki oświatowej powinien między innymi umieć: opracować plan pracy 
szkoły, ułożyć plan lekcji, zorganizować pracę rady pedagogicznej, sprawnie 
korzystać z komputera, prowadzić niezbędną dokumentację szkolną. 

     Są to elementarne umiejętności, które dyrektor musi posiadać, aby zapewnić 
sprawne funkcjonowanie kierowanej przez siebie placówki. Jednak tego rodzaju 
czynności mogą być wykonywane w sposób bierny lub menedżerski. Przykładowo 
plan pracy szkoły może być przepisywany z roku na rok i być nic nie znaczącym 
dla faktycznej działalności szkoły „papierkiem” lub może być autorskim 
dokumentem, precyzyjnie wyznaczającym kierunki działalności dydaktyczno-
wychowawczej. Aby sprostać współczesnym wymaganiom, do umiejętności typu 
technicznego trzeba także zaliczyć: 

-profesjonalne posługiwanie się prawem, zwłaszcza oświatowym, 
administracyjnym i gospodarczym; niezwykle ważna umiejętność, biorąc pod 
uwagę znacznie zwiększony zakres kompetencji i odpowiedzialności dyrektora 
placówki edukacyjnej; 

- prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim w celu zwiększenia 
zasobów finansowych szkoły, co jest wprost niezbędne, a takie możliwości 
wynikają z pełnej swobody dyrektora w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków 
finansowych; 

- promowanie walorów własnej placówki i jej osiągnięć, szczególnie przydatne w 
warunkach konkurencyjności między szkołami; 
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-właściwą prezentację własnej osoby. 

     Umiejętności społeczne pojawiają się przede wszystkim w interakcjach z 
pracownikami szkoły, rodzicami, przedstawicielami lokalnego środowiska, a także 
uczniami. W związku z tym dyrektor powinien między innymi, umieć: 

-kierować zespołem pracowników, 

- traktować indywidualnie poszczególnych pracowników, 

- kształtować atmosferę stymulującą innowacyjne postawy nauczycieli, 

- współdziałać z rodzicami, 

- współdziałać z władzami oświatowymi i samorządowymi, 

- nawiązywać kontakty i współpracę z lokalnym środowiskiem. 

     W tym zestawie znajdują się zarówno tradycyjne oczekiwania wobec dyrektora 
placówki edukacyjnej, jak i zupełnie nowe, wynikające z aktualnych warunków 
społeczno-politycznych oraz ekonomicznych, w jakich funkcjonuje szkoła. Na 
przykład współpraca z rodzicami nabiera dziś innego charakteru, bowiem rodzice 
coraz bardziej świadomie i krytycznie patrzą na szkołę, zdając sobie sprawę, że jest 
ona utrzymywana z podatków, które płacą. Wspomagają szkołę również 
bezpośrednio, wnosząc na bieżąco różnego rodzaju opłaty. A jeśli płacą – mają 
prawo do stawiania wymagań. Inny charakter ma też współpraca z rodzicami, 
albowiem rada rodziców ma większe kompetencje aniżeli tradycyjny komitet 
rodzicielski. Tak więc partnerskie, podmiotowe traktowanie rodziców, aktywne 
włączanie ich do działalności szkoły, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
nią to niezbędne umiejętności nowoczesnego kierownika placówki edukacyjnej. 
Podobnie jak zdolność prowadzenia celowej, świadomej polityki kadrowej. Stało 
się to możliwe z chwilą przekazania dyrektorom kompetencji w zakresie 
zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników, również i pedagogów. 

     Zupełnie innego charakteru w systemie decentralistycznym nabiera umiejętność 
współpracy z władzami oświatowymi i samorządowymi. W poprzednim systemie 
w relacji władze oświatowe – dyrektorzy szkół, od tych drugich oczekiwano 
przede wszystkim sumiennego, rzetelnego spełniania centralnie określonych 
poleceń. Obecnie, gdy dyrektor ma cora większy zakres uprawnień, istotna staje się 
umiejętność przekonywania władz do podejmowania przedsięwzięć. Bo przecież 
od wzajemnego zrozumienia i współpracy między dyrekcją a organami 
prowadzącymi i nadzorującymi szkołę w dużym stopniu zależy jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Inna ważną umiejętnością społeczną, przydatną menedżerowi 
oświaty, jest zdolność współpracy z różnymi przedstawicielami lokalnego 
środowiska, bowiem współczesna polska szkoła staje się coraz bardziej 
środowiskowa. Nowoczesny dyrektor dołoży wszelkich starań, aby pozyskać to 
środowisko dla szkoły, aby zainteresować lokalne środowisko problemami i 
potrzebami szkoły. 

     Umiejętności koncepcyjne to umysłowa zdolność koordynacji oraz 
integrowania wszystkich interesów i kierunków działania organizacji w taki 
sposób, aby sprzyjało to bieżącej i perspektywicznej działalności placówki. 
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 Do umiejętności tych, między innymi, zaliczamy: 

Diagnozowanie funkcjonowania kierowanej przez siebie placówki – dyrektor 
musi umieć prawidłowo ocenić zachodzące w szkole zjawiska, określić stopień 
efektywności podejmowanych w niej oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, 
a także mieć właściwe rozeznanie co do jej mocnych i słabych stron. Nie jest to 
łatwe. Dokonanie wielostronnej, a jednocześnie obiektywnej diagnozy 
funkcjonowania prowadzonej przez siebie placówki wymaga spojrzenia na nią z 
dystansu, trudnej umiejętności oddzielenia zjawisk istotnych od mało ważnych. 
Trudno jest też wyzwolić się z własnego emocjonalnego zaangażowania w sprawy 
szkoły, co przecież znacząco może rzutować na stopień obiektywności 
dokonywanej przez dyrektora analizy jej działalności; 

Tworzenie i realizowanie własnej koncepcji bieżącej działalności szkoły, 
obejmującej całokształt podejmowanych w szkole działań, zarówno 
pedagogicznych, jak i administracyjnych oraz gospodarczych. Taka w pełni 
dojrzała koncepcja powstaje stopniowo, w jakiejś mierze niewątpliwie również 
metodą prób i błędów. Sukces w tym zakresie zależy nie tylko od uzdolnień 
twórczych, ale i realizatorskich dyrektora. Można bowiem tworzyć bardzo 
oryginalne, nowatorskie koncepcje, nie przystające jednak do realiów konkretnej 
szkoły. Dobra koncepcja autorska musi więc uwzględniać zarówno warunki 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w jakich istnieje dana placówka. 

     Warunki wewnętrzne to specyfika szkoły (np. ogólnokształcąca, zawodowa), 
charakterystyka jej uczniów, poziom i możliwości kadry pedagogicznej, jakość 
bazy szkolnej, możliwości finansowe itp. Warunki zewnętrzne zdeterminowane są 
swoistymi cechami lokalnego środowiska – zarówno społecznego, jak i 
przyrodniczego. Autorem oryginalnej koncepcji działalności danej szkoły 
niekoniecznie musi być wyłącznie dyrektor. Jego menedżerskie działanie w tym 
zakresie może polegać  na umiejętności dobrania odpowiedniego zespołu mającego 
przygotować tego rodzaju koncepcję i odpowiedniego pokierowania tym zespołem, 
ale przede wszystkim – na tworzeniu w szkole takiej atmosfery, która sprzyjać 
będzie twórczym poszukiwaniom. 

     Konsekwentna realizacja własnej koncepcji funkcjonowania szkoły powoduje, 
że stopniowo nabiera ona własnego oblicza, zaczyna wyróżniać się spośród innych 
placówek, staje się oryginalna. Odmienność, pozytywnie wyróżniająca daną 
placówkę, będzie cechą szczególnie cenną w warunkach konkurencyjności. 
Wysokość środków finansowych w znacznym stopniu zależy od liczby uczniów w 
szkole. Istnieje również możliwość swobodnego wyboru szkoły przez uczniów i 
rodziców. W takim systemie szkoła wyróżniająca się w środowisku oryginalnością 
działań, atrakcyjnym obliczem, będzie przede wszystkim preferowana; 

 Tworzenie perspektywicznej wizji rozwoju szkoły – dyrektor – menedżer 
potrafi nie tylko na bieżąco realizować własną koncepcję działalności 
pedagogicznej szkoły, ale również ma określoną wizję jej rozwoju. Wymaga to 
zdolności przewidywania zachodzących zmian, i to zarówno w skali makro, jak i 
mikro. W szerokim zakresie niezbędne jest ciągłe obserwowanie i analizowanie 
trendów rozwojowych współczesnego szkolnictwa, kierunków zmian w 
pedagogice, orientacji w nowych koncepcjach edukacyjnych itp. Na tej podstawie 
można przewidywać, jakie tendencje będą dominować w najbliższych latach w 
oświacie. Aby je uwzględnić w odniesieniu do własnej placówki, trzeba także 
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przewidywać możliwe zmiany w skali mikro, czyli w środowisku, w którym 
funkcjonuje szkoła. Należy zwrócić uwagę na zmiany: demograficzne, zawodowe, 
w zakresie zatrudnienia, kierunki rozwojowe danej miejscowości i regionu itp. Na 
tej podstawie dyrektor – menedżer jest w stanie stworzyć realną, perspektywiczną 
koncepcję rozwoju szkoły, którą kieruje. 

     W każdej z wymienionych umiejętności, swój udział powinna mieć praca z 
komputerem. 

 

 

3.3. Kształcenie menedżera oświaty 

 

          W warunkach społeczno – ekonomicznych panujących dziś w Polsce, system 
kształcenia musi także dostosowywać się do przemian ustrojowych i gospodarczych. Nowa 
rzeczywistość polityczna stawia dyrektora szkoły przed nowymi wyzwaniami. Już nie 
sprawdza się dawny sposób kierowania placówką, dziś szkoła czeka na menedżera oświaty, 
który posiada silne, typowo kierownicze umiejętności. 

     Menedżer charakteryzować się powinien przychylnym nastawieniem do dzieci, rodziców, 
personelu administracyjno-gospodarczego i nauczycieli, powinien umieć dostrzegać ich 
wartości, szanować ich pracę. 

     Na współczesnym menedżerze oświatowym spoczywa wiele obowiązków. Musi on być 
ekspertem do spraw pracowniczych, uczniowskich, komunikatorem przekazującym aktualne 
informacje, doradcą metodycznym dla nauczycieli oraz „sędzią’ tych, którzy mu służbowo 
podlegają. 

     Współczesny menedżer pracujący w resorcie edukacji narodowej musi mieć talent dobrego 
dyplomaty stosującego środki perswazji. Jako negocjator wykazywać się powinien 
umiejętnością w osiąganiu zamierzonych celów. Wreszcie menedżer musi być specjalistą 
wysokiej klasy w organizacji i zarządzaniu. 

     Aby w sposób nowoczesny kierować szkołą, niezbędne jest doskonalenie dyrektora szkoły 
w zakresie zarządzania. Do form kształcenia można zaliczyć kursy wprowadzające dla nowo 
powołanej kadry kierowniczej, studium organizacji i zarządzania oświatą dla kadry 
kierowniczej i jej rezerwy, studia podyplomowe organizacji i zarządzania oświatą, praktyki w 
szkołach oraz samokształcenie w ramach zespołów dyrektorów szkół. Celem tych form jest 
przede wszystkim przygotowanie dyrektorów do pełnienia funkcji i ról kierowniczych (zdarza 
się, że dyrektorami zostają osoby słabo przygotowane) i zapoznanie z najnowszymi metodami 
pracy. 

     Na uwagę zasługują przede wszystkim studia podyplomowe. Charakteryzują się one 
integracją treści i metod nauki o organizacji i zarządzaniu, pedagogiczno – psychologicznych 
oraz społeczno – politycznych. Posługiwanie się aparaturą pojęciową ogólnej teorii systemów 
i prakseologii przez interdyscyplinarną naukę organizacji i zarządzania z jednej strony, a z 
drugiej – integrowania nauk pedagogiczno – psychologicznych i społeczno – politycznych 
daje możliwości bardziej wszechstronnego i bardziej nowoczesnego nauczania i 
interpretowania całościowych zjawisk, struktur i procesów zachodzących w oświacie. Ta 
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forma studiów stanowi istotny element w kształceniu i doskonaleniu kierowniczej kadry 
oświatowej.  

     Dyrektorzy szkół widzą potrzebę zdobywania umiejętności menedżerskich i skutecznego 
kierowania instytucją, w której uczeń jest klientem. Aby go przyciągnąć, trzeba zdobyć 
wiedzę z zakresu marketingu. Ponieważ słabe szkoły (jak wszystkie słabe firmy) nie 
przetrwają, należy zdobyć wiedzę umożliwiającą utrzymanie się na rynku usług 
edukacyjnych. 

     Na kształcenie dyrektorów i nauczycieli ministerstwo przeznacza pewne środki finansowe. 
Dzięki temu wsparciu do szkół trafiają edukatorzy uczący przede wszystkim, jak myśleć i 
pracować po nowemu. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło system grantów, dzięki 
czemu dyrektorzy uczestniczący w doskonaleniu w zakresie zarządzania w oświacie maja w 
znacznej części refundowane koszty nauki. Również i dzięki temu atrakcyjność doskonalenia 
w tym zakresie wzrosła. 
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ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 

 

     Wraz z rozwojem techniki, nauki, kultury oraz zmieniającym się poziomem życia 
społeczeństwa zmienia się także system oświaty. Weszła w życie reforma z 1999 roku, 
obecnie wchodzi w życie następna reforma systemu edukacji. Nauczyciele, rodzice i 
uczniowie pełnią obecnie inną rolę w rzeczywistości edukacyjnej. 

      Placówką oświatową nie może zarządzać dyrektor gorliwie wykonujący zalecenia 
ministra, kuratorium czy wydziału oświaty. Nie może to być osoba, która nie liczy się ze 
zdaniem rodziców swoich uczniów. Teraz rodzic ucznia samodzielnie wybiera szkołę dla 
swojego dziecka i to on decyduje w dużej mierze, jaka powinna ona być. Trwa wyścig o 
jakość, to jest o zadowolenie klienta szkoły, którym są rodzice, lokalna społeczność i 
państwo. 

     Z zaistniałą sytuacją zmienił się model współczesnego dyrektora szkoły. O szkole 
decydują osoby, które ją najlepiej znają: dyrektor, lokalne władze samorządowe 
reprezentujące miejscowe społeczeństwo oraz rodzice i ich dzieci. Dyrektor otrzymał szeroki 
zakres kompetencji i wzrasta jego odpowiedzialność. Aby temu sprostać musi stać się 
prawdziwym menedżerem, który posiada wiedzę i umiejętności kierowania i zarządzania. 

     W świetle powyższych rozważań można przyjąć, że również w oświacie jest miejsce dla 
kierowników - menedżerów. Biorąc pod uwagę edukacyjny charakter placówki, którą kieruje, 
menedżer oświaty powinien być równocześnie pedagogiem. Same jednak kwalifikacje 
pedagogiczne nie wystarczą do skutecznego kierowania szkołą – potrzebne są również 
kompetencje ekonomiczne, prawne i psychologiczne. 

     Menedżer oświaty to dyrektor współczesnej placówki edukacyjnej, który w imieniu 
właściciela szkoły samodzielnie i twórczo podejmuje decyzje w sprawach szkoły. To 
profesjonalny kierownik placówki edukacyjnej, wyspecjalizowany fachowiec od zarządzania, 
który gwarantuje demokratyczny sposób sprawowania kierownictwa w szkole i lokalnej 
oświacie. Wdrażanie do praktyki nowej koncepcji systemu zarządzania szkołą jest jego 
inspiracją w poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. Dyrektor – menedżer 
powinien stwarzać warunki organizacyjne, kadrowe i ekonomiczne do sprawnego i 
efektywnego przebiegu procesów dydaktyczno-wychowawczych w kierowanej przez niego 
placówce. 

     Szkoła powinna stwarzać warunki indywidualnego rozwoju ucznia oraz nauczycieli. Jej 
dyrektor powinien więc być człowiekiem o wysokich kompetencjach połączonych z 
umiejętnościami technicznymi i organizacyjnymi. Powinien interesować się ludźmi – swoimi 
pracownikami i uczniami, spełniać rolę opiekuna i społecznika. Powinien być obdarzony 
umiejętnością rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów. 

     Menedżer oświaty jest nowoczesnym dyrektorem i kierownikiem placówki oświatowej. 
Zarządza szkołą w imieniu właściciela szkoły. Potrafi kierować zakładem pracy w sposób 
nowatorski, twórczy i efektywny. Chętnie podejmuje się realizacji zadań, których tradycyjny 
dyrektor nie akceptował. Chętnie współpracuje z rodzicami i to w nich widzi oparcie dla 
szkoły. Zabiega o klientów szkoły, czyli rodziców. Współpracuje ze społecznością lokalną, 
która go dostrzega i akceptuje. Menedżera szkoły ceni się za jego fachowość i efektywność w 
pracy. 
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     Sam menedżer ciągle się uczy, poznaje nowe metody pracy, stawia przed sobą samym 
nowe zadania, które skrupulatnie realizuje. Nowatorski dyrektor wypełnia kilka 
podstawowych ról wynikających z różnorodnych zadań, które musi realizować i ponosić 
osobistą odpowiedzialność za ich wykonanie. Tak wiele ról i zadań służbowych wymaga od 
nowoczesnego dyrektora dobrej organizacji własnego działania. Wszelkie zadania kierownik 
placówki wykonuje z pracownikami szkoły, których wcześniej przekonał do pracy twórczej. 
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