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Wstęp 

 

Marketing jest wszechobecny. Peter Mullen mówi: „Wszyscy jesteśmy klientami, w każdym 

obszarze wzajemnych relacji, począwszy od stanu edukacji i opieki zdrowotnej, poprzez 

kolejkę w urzędzie pocztowym, jazdę pociągiem ekspresowym Inter-City, aż po każdą 

transakcję finansową, której przedmiotem może być kupno paczki herbatników bądź miejsca 

ostatniego spoczynku".
1
 Marketing placówki oświatowej to współczesne spojrzenie  

na oświatę. Pojęcie marketing według słownika języka polskiego oznacza „zespół 

zintegrowanych działań mających na celu kształtowanie produkcji, obrotu towarowego i usług 

z punktu widzenia potrzeb rynku krajowego i zagranicznego oraz interesów gospodarki 

narodowej”.
2
 

Termin marketing nie jest pojęciem nowym w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Jest 

nierozerwalnie związany z gospodarką rynkową. Obecnie znajomość rynku, w którym 

funkcjonuje firma jest niezwykle ważnym czynnikiem w określeniu profilu działalności,  

a także zasięgu. Zastosowanie go na gruncie oświaty staje się coraz powszechniejsze,  

gdyż skutki niżu demograficznego odczuwa dotkliwie wiele szkół. Nowe technologie 

wpływają na  zmianę  percepcji świata, trybu życia, sposobu kształcenia,  systemu  wartości. 

Wizerunek szkoły musi być ciągle pielęgnowany, a sukcesy odnoszone przez jej uczniów 

odpowiednio nagłaśniane. Jest to warunek zauważenia i docenienia placówki na rynku usług 

edukacyjnych. Szkoła to specyficzna firma, która do właściwego funkcjonowania potrzebuje 

promocji. Ponadto Szkoła XXI wieku musi odnaleźć się w nowej roli- w dobie Internetu nie 

będzie w stanie utrzymać swej pozycji „skarbnicy wiedzy”. Szkoła ma być  przede wszystkim 

miejscem uczenia się. Marketingowe zarządzanie szkołą daje koncepcję zarządzania, która 

łączy tradycyjne wartości i zasady administrowania szkołą z innowacyjnym podejściem  

do kwestii zarządzania personelem, jakości usług oraz marketingu. Szkoła służy nie tylko 

uczniom, ale także rodzicom, nauczycielom, środowisku lokalnemu. Każda z tych grup ma 

swoje priorytety. Marketingowe zarządzanie szkołą ma na celu pogodzenie ich interesów. 

Praca podzielona jest na trzy części. Pierwsza zawiera informacje dotyczące teorii marketingu 

oraz przybliża zagadnienia związane z charakterystyką rynku usług i marketingiem usług 

edukacyjnych. Druga zawiera podstawowe zagadnienia prawno – teoretyczne związane  

                                                           
1
 Ph. Kotler ,G. Armstrong ,J. Saunders, V. Wong Marketing. Podręcznik Europejski, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne Warszawa 2002, s.8 
2
 Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka, PWN Warszawa 1990 
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z działalnością placówki oświatowej. Trzecia część to praktyczne zastosowanie teorii zawartej 

w poprzednich rozdziałach na przykładzie Zespołu Szkół Nr 69 w Warszawie. 

W swojej pracy chciałabym wykazać, że szkoła, która chce funkcjonować na trudnym rynku 

usług edukacyjnych, na którym niż demograficzny nie ułatwia działalności, musi 

wkomponować się w rzeczywistość gospodarki rynkowej. Chcę pokazać, jak w praktyce 

szkolnej stosuje się narzędzia marketingowe. 

W rozważaniach wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci zwartej, artykułów, 

aktów normatywnych oraz materiałów niepublikowanych. 
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Rozdział I 

1. Marketing 

Marketing stanowi nieodłączny element gospodarki XXI wieku. Jest procesem, który stale się 

zmienia, rozwija i wzbogaca o nowe narzędzia i metody, a nawet cele.  

Definicji marketingu jest tak wiele, jak wielu jest autorów teorii na ten temat. Nazwa 

marketing pochodzi od angielskiego słowa market, które w podstawowym znaczeniu oznacza 

rynek i w zasadzie nie jest przetłumaczalny na język polski. Według słownika języka 

polskiego marketing to „zespół zintegrowanych działań mających na celu kształtowanie 

produkcji, obrotu towarowego i usług z punktu widzenia potrzeb rynku krajowego  

i zagranicznego oraz interesów gospodarki narodowej”
3
. Definicja zaproponowana przez Jana 

Zieleniewskiego, na którą nadal powołuje się większość autorów opracowań z dziedziny 

zarządzania brzmi: „marketing to kreowanie sobie odbiorców”
4
. T. Sztucki ujmuje istotę 

pojęcia szerzej: „Marketing jest procesem poznawania potrzeb nabywców i wytwarzania 

produktów, które je w sposób satysfakcjonujący zaspokoją oraz dostarczania nabywcom 

produktów w warunkach najbardziej dogodnych do ich wyboru i dokonywania zakupu”.
5
 

 Uważa też, że: „Marketing nie ogranicza się do sfery gospodarki i powinien kształtować 

postępowanie lekarzy, prawników, pracowników naukowych, pisarzy, pracowników kultury, 

a także działalność jednostek administracji i organizacji społecznych. (...) Marketing określa 

styl zaspokajania potrzeb i wpływa na styl życia. (...) Klient nabywając produkt - kupuje  

w istocie satysfakcję”
6
. Zdaniem T. Sztuckiego „Marketing jest to system osiągania sukcesów 

na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, 

wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące oraz pobudzone potrzeby  

i dostarczaniu produktów nabywcom - wraz z informacją i promocją - we właściwym 

miejscu, właściwym czasie i po odpowiednich cenach”
7
. W Leksykonie marketingu 

znajdziemy następującą definiuję marketingu : „Jest to podporządkowanie wszystkich działań 

przedsiębiorstwa w sferze produkcji i obrotu towarowego podstawowemu celowi, którym jest 

zaspokojenie potrzeb nabywcy”.
8
 W innym ujęciu marketing to „proces, w którym struktura 

                                                           
3
 Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka, PWN Warszawa 1990 

4
 Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 

1976, s. 222   
5
 Sztucki T., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997, s. 9 

6
 Sztucki T., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997,   

s. 43 
7
 Sztucki T., Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997,  s.24 

8
  Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 143.   
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popytu  na dobra i usługi jest antycypowana albo rozszerzana i zaspokajana przez promocję, 

sprzedaż i wymianę dóbr i usług”
9
. Zdaniem amerykańskiego autora W. J. Stantona 

„Marketing jest to system aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich 

cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabywców”
10

. Ogromny wkład  

w rozwój teorii marketingu wniósł Philip Kotler, toteż warto także przytoczyć  

zaproponowaną przez niego definicję. Zdaniem tego autora „(...) teoria marketingu zajmuje 

się tym, jak transakcje są tworzone, pobudzane, ułatwiane i wartościowane”
11

. Na definicję P. 

Kotlera powołuje się także J. Penc w Leksykonie biznesu i cytuje: „Marketing to proces 

społeczny i menedżerski, dzięki któremu jednostki i grupy zaspokajają swoje potrzeby  

i oczekiwania, tworząc, oferując i wymieniając między sobą procedury i wartości”
12

. 

Istota marketingu sprowadza się do podporządkowania działań produkcji i sprzedaży 

oczekiwaniom nabywcy oraz pobudzeniem i rozwijaniem jego potrzeb. Chodzi tu o: 

kreowanie nowych produktów i ich opakowań, cenę, która sprawi, że klient zainteresuje się 

danym produktem, reklamę, kanały dystrybucji oraz badania rynku. 

    1.1  Wyróżniamy cztery podstawowe elementy marketingu, które tworzą marketing mix: 

 Produkt 

 Cena 

 Dystrybucja 

 Promocja. 

Produkt – całokształt spraw związanych z jego planowaniem, rozwojem oraz ustaleniem 

asortymentu. 

Cena – musi być atrakcyjna, aby odbiorcę zainteresować. W określaniu jej atrakcyjności duże 

znaczenie mają możliwości  nabywcze danej grupy odbiorców. 

Dystrybucja – wszelkie czynności związane z przekazywaniem produktu od producenta do 

konsumenta. 

Promocja -  to sposoby komunikowania się z odbiorcą.
13

 To jeden z ważniejszych 

instrumentów marketingu. Jak podaje Jan W. Wiktor „przedsiębiorstwo istnieje dzięki 

przekazywaniu informacji i komunikowaniu się”.
14

 

                                                           
9
 Kramer T. Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1994, s.33 

10
 www.placet.pl/?mod=Leksykon&hs=definicje%20marketingu&act=View&r=2&osCsid=08fbc6fd4cd2705-

55k (20.03.2017 )    
11

 Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, wyd I, 

Warszawa 1994, s. 6   
12

 Penc J., Leksykon biznesu, op. cit., Warszawa 1997, s. 236   
13

 Kramer T., op. cit. s. 35 
14

 Wiktor J.W. Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN Warszawa 2001, s. 10 

http://www.placet.pl/?mod=Leksykon&hs=definicje%20marketingu&act=View&r=2&osCsid=08fbc6fd4cd2705-55k
http://www.placet.pl/?mod=Leksykon&hs=definicje%20marketingu&act=View&r=2&osCsid=08fbc6fd4cd2705-55k
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Wymienione instrumenty marketingu mix to tylko podstawowe narzędzia, dzięki którym 

wchodząca na rynek firma ma szanse zaistnieć. Do rozpoznania rynku służą badania 

marketingowe. „Pozwalają one określić dany segment rynku, na którym to firma przewiduje 

rozpocząć działalność i zamierza skierować tam działania marketingowe”.
15

 

Wszystkie działania marketingowe odbywają się na rynku, który tworzą nabywcy  

i konkurenci. Posiadają oni różne potrzeby. Zaspakajają je w drodze wymiany. Po drugiej 

stronie mamy producentów, którzy oferują swój produkt lub usługę w odpowiedniej ilości, 

jakości i za odpowiednią cenę. 

         1.2  Zastosowanie marketingu w działalności przedsiębiorstwa oznacza respektowanie 

czterech głównych filarów funkcjonowania: 

 Rynek docelowy- należy starannie zdefiniować rynek i opracować plan 

marketingowy. 

 Potrzeby klienta – warto zdefiniować potrzeby klienta, nie tylko te wyartykułowane, 

ale także ukryte, zadowolenie klienta jest sprawą kluczową, gdyż jest wskaźnikiem 

przyszłych zysków firmy. 

 Marketing skoordynowany – wszystkie instrumenty marketingu muszą być ze sobą 

skoordynowane, przedsiębiorstwo prowadzi marketing zewnętrzny i zewnętrzny, 

wewnętrzny polega na zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry, szkoleniu  

i motywowaniu pracowników, musi poprzedzać marketing zewnętrzny. 

 Rentowność – to osiąganie nadwyżek przychodów nad kosztami. 

1.3  Strategia marketingowa 

Strategia marketingowa oznacza działania, dzięki którym przedsiębiorstwo osiąga 

wyznaczone cele rynkowe, takie, jak zdobycie nowych rynków, powiększenie zysku, dbanie  

o dobre imię firmy. Po ustaleniu przez firmę celów oraz sposobu organizacji, musi ona ocenić 

własne szanse na wybranym rynku. Jest to o tyle trudne, że firma nie ma wpływu na politykę 

gospodarczą państwa, politykę pieniężną i kredytową oraz system prawny. „Nie ma również 

wpływu na istniejący już na danym rynku system wartości, tradycje, zwyczaje”.
16

 

Przed przystąpieniem do formułowania strategii należy przeanalizować własne możliwości, 

to, czym się dysponuje oraz określić swoją pozycję na rynku. Następnie trzeba określić cele 

oraz sposoby ich osiągnięcia. Nie istnieje jedna, ogólna recepta na zbudowanie właściwej 

strategii. W każdym przypadku jest ona inna, dostosowana do  warunków, w jakich 

                                                           
15

 Kramer T., op. cit., s.36 
16

 Kramer T., Podstawy marketingu, s.48 
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funkcjonuje przedsiębiorstwo. Strategia firmy zależy głównie od tego, jaka pozycję zajmuje 

ona na rynku. Według T. Kramera istnieją cztery funkcje: 

 Lidera rynkowego 

 Wyzywającego, agresywnego uczestnika rynku 

 Spokojnego uczestnika gry rynkowej 

 Wykorzystującego tzw. niszę rynkową
17

. 

Strategia lidera rynkowego ma na celu powiększenie rynku i sprzedaży przez wywołanie 

nowych potrzeb, pozyskanie nowego użytkownika. Wyzywający, agresywny uczestnik  

z założenia jest na drugiej lub trzeciej pozycji za liderem. Jest bardzo aktywny na rynku, 

zwiększa więc udział na nim. Spokojny uczestnik rynku nie prowadzi żadnych działań 

mogących zwiększyć swój udział na rynku, jest świadomy, że może więcej stracić  

niż zyskać. Koncentrujący się na pożytkach płynących z wykorzystania tzw. niszy rynkowej 

unika konfrontacji  z liderami rynku, wykorzystuje nisze, których inni nie dostrzegają lub je 

ignorują. 

           1.4  Promocja 

Promocja to komunikacja z potencjalnym klientem- odbiorcą danego produktu. Jest to też 

system działań, których celem jest: 

 rozpoznanie potrzeb 

 trafienie w potrzeby potencjalnych odbiorców 

 nakłonienie ich do zakupu danego produktu. 

Za pomocą promocji firma dociera do wyznaczonego przez siebie segmentu rynku  

z informacją o swoim produkcie. W systemie promocji przedsiębiorstwa można wyróżnić 

cztery grupy instrumentów: 

 reklamę 

 promocję osobistą 

 promocję dodatkową 

 Public relations
18

 

Reklama stanowi podstawowy instrument systemu promocji. Jest to bezosobowa, odpłatna, 

adresowana do masowego odbiorcy forma przekazu informacji rynkowej, która zmierza  

do prezentowania i popierania oferty sprzedaży przez określonego nadawcę. Reklama może 

dotyczyć takich rzeczy jak: reklama znaku firmowego, konkretnych produktów czy usług
19

. 

                                                           
17

 Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1994, s.50 
18

 Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1994, s.151 
19

 Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, s. 57 
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Promocja osobista to prezentacja oferty firmy i zachęcanie nabywcy za pomocą 

bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pracowników z nimi. Promocja osobista może 

przybierać formę bezpośrednią (rozmowa sprzedawcy z klientem ) albo pośrednią ( kontakt 

telefoniczny, listowny, za pomocą poczty elekronicznej). Promocja dodatkowa  

to krótkotrwałe bodźce, które mają zachęcić do zakupu lub sprzedaży. 

Public relations to jeden z instrumentów promocji, którego celem jest kreowanie, utrwalanie 

 i rozszerzanie społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Jest to takie 

działanie, które kształtuje pozytywne postawy opinii publicznej, mass mediów, związków 

zawodowych przez zastosowanie polityki rozgłosu i wysoką reputację.
20

 

O wyborze poszczególnych elementów promocji  decydują czynniki zależne i niezależne  

od przedsiębiorstwa: 

 sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa 

 wyznaczone strategie i cele  rozwoju  

 wybrany segment rynku i rodzaj panujących tam układów konkurencyjnych 

 rodzaj produktu. 

2. Charakterystyka rynku usług 

Usługa to taka działalność, która nie służy bezpośrednio wytwarzaniu produktów, tylko 

zaspakajaniu ludzkich potrzeb. Usługi mają olbrzymie znaczenie dla powiększenia 

wydajności pracy i podnoszenia jakości życia społeczeństwa.
21

  W Polsce udział sektora usług 

w zatrudnieniu systematycznie wzrasta-48% w 1997 roku,   51 %  w 2001 roku, 58% w III 

kwartale 2016 roku. Dynamiczny rozwój sektora usług jest spowodowany wieloma 

czynnikami - wydłużenie się średniej długości życia ( wzrost liczby osób w wieku 

emerytalnym ), wzrost liczby mieszkańców miast, poprawa jakości  życia, postęp techno- 

logiczny w zakresie komunikacji i przemieszczania się. 

Sektor usługowy obejmuje zarówno usługi konsumpcyjne (tzw. usługi dla ludności), jak  

i usługi nabywane przez instytucje, a w szczególności podmioty gospodarcze (usługi 

produkcyjne i inwestycyjne). Branża usługowa jest bardzo zróżnicowana. Do sektora usług 

należy sektor rządowy (sądy, biura pośrednictwa pracy, szpitale, policja, siły zbrojne, straż 

pożarna, poczta i szkoły), nie nastawiony na zysk sektor prywatny (muzea, kościoły, uczelnie, 

fundacje), znaczna część sektora biznesu (linie lotnicze, banki, hotele, towarzystwa 

                                                           
20

 Altkorn j., Kramer T. Leksykon marketingu PWE, Warszawa 1998, s 
21

 Kramer T. Podstawy marketingu, s. 173 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Bran%C5%BCa
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zysk
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ubezpieczeniowe, kancelarie prawne itp.). Usługodawcami są także pracownicy sektora 

produkcyjnego, tacy jak informatycy, księgowi i prawnicy.
22

 

     2.1 Rodzaje usług 

Wszystkie wymienione rodzaje usług wyróżniają się następującymi cechami: 

 niematerialność  - nie można usług dostrzec, posmakować, poczuć, usłyszeć przed 

dokonaniem zakupu 

 nierozłączność  - zazwyczaj usługi są wytwarzane i konsumowane w tym samym 

czasie 

 nietrwałość -  brak możliwości przechowywania usług, ani wytwarzania na wypadek 

większego zapotrzebowania 

 różnorodność - sposób odbioru usługi zależy od tego, kto ją wykonuje, kiedy i gdzie. 

Specyfika produktu usługowego determinuje charakter strategii marketingowych stosowanych 

w tym sektorze. Ważne jest wypracowanie korzystnego wizerunku firmy i pozyskanie 

zaufania potencjalnego klienta. 

       2.2  Marketing mix w usługach 

Marketing usług możemy podzielić na cztery rodzaje: 

1. marketing usług infrastrukturalnych 

2. marketing dóbr konsumpcyjnych 

3. marketing usług osobistych 

4. marketing usług profesjonalnych
23

. 

Marketing usług ma do dyspozycji nieco inne instrumenty niż marketing mix. Został 

wzbogacony o dodatkowe elementy: 

1. usługa 

2. cena  

3. dystrybucja 

4. promocja 

5. personel. 

      2.3 Czynnik ludzki w usługach 

Do elementów marketingu- mix 4P należy dołączyć piąty element- People, czyli ludzi, 

personel obsługujący nabywcę. Czynnikowi ludzkiemu często przypisywane jest największe 

znaczenie. To przecież ludzie pozostają w stałym kontakcie z nabywcami usług i mogą  

                                                           
22

 https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_funkcjonowania_rynku_us%C5%82ug ( 01.03.2017 )  
23

 Rogoziński K. Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE, Poznań 2000, s. 16 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_funkcjonowania_rynku_us%C5%82ug
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na nich wywierać pozytywne lub negatywne wrażenie. Kwalifikacje oraz umiejętności 

personelu odgrywają znaczącą rolę w usługach oraz w ocenie świadczonych usług. Osoby 

świadczące usługi skupiają się na tym, by klient czuł się usatysfakcjonowany, a  spełnianie 

jego oczekiwań jest głównym celem usługi. 

 To pracownicy przedsiębiorstwa stają się coraz ważniejsi w galopującym rozwoju 

gospodarczym i technologicznym. Szczególnie tam, gdzie biznes opiera się na sprzedaży 

wiedzy, usługach i szeroko pojętym franchisingu wraz z jego know-how do wypożyczenia, 

człowiek, jego kompetencje i kwalifikacje są na wagę złota. Tym, co świadczy dziś  

o potencjale wielu firm jest profesjonalizm ich personelu - to, jakie przygotowanie 

merytoryczne w zakresie sprzedaży i serwisowania towaru/usługi ma pracownik, a także to, 

jakimi umiejętnościami miękkimi może się pochwalić na co dzień. Wartościowy pracownik 

nie tylko doskonale wie, co sprzedaje, ale też orientuje się w branżowych trendach, zna 

konkurencję i jej ofertę, zna rynek i posiada wiele taktu w kontaktach z otoczeniem.  

Marketing-mix, wzbogacony o czynnik ludzki, podkreśla fakt, że klient widzi nie tylko 

produkt, ale i stojący za nim personel.  

Wzrost znaczenia czynnika ludzkiego w marketingu-mix dla usług, miało duży wpływ  

na rozwój marketingu wewnętrznego. Obok funkcji integrującej pracowników ze sobą 

wzajemnie oraz z firmą, marketing wewnętrzny stawia sobie za cel kształcenie pożądanych 

postaw wśród personelu. Wiadomo, iż najsilniej akcentowana będzie ta, dzięki której 

pracownicy  będą bardziej zaangażowani w zachęcanie klientów do korzystania z usług firmy, 

a ich działania będą efektywne. Odpowiednie działania w zakresie marketingu-mix opartego 

na ludziach sprawią, że dobre wyniki firmy będą źródłem zadowolenia nie tylko dla 

pracodawcy, ale także, dla podległych mu pracowników. 

     2.4  Elementy  składowe  marketingu wewnętrznego  firmy: 

 System wewnętrznej komunikacji: powinien być rozumiany, jako zintegrowany proces 

informowania o misji i strategii firmy, opierać się na jasno stawianych celach. 

Pracownik powinien być świadom swojego miejsca w firmie i zakresu obowiązków, 

jakie mu powierzono. Powinien też wiedzieć, jakimi metodami i narzędziami ma się 

posługiwać, aby założone cele osiągać. Tylko to zagwarantuje, że personel będzie 

zmierzał w tym kierunku, a działaniom tym będzie towarzyszyła współpraca  

i dobra atmosfera. Niezastąpione, szczególnie w dużych firmach, będą więc firmowe 

tablice ogłoszeniowe, spotkania pracownicze, wyjazdy integracyjne. Pozwolą scalić 

zespół i przekonać go do strategii firmy. 
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 System motywacji, który w przejrzysty sposób wyznacza zasady nagradzania 

personelu za dobre wyniki. Mowa tu o pieniężnych premiach, procentowych 

prowizjach od sprzedaży, jak też o nagrodach innego typu, np. wycieczkach, bonach, 

zniżkach na firmowe usługi, kartach sportowych, dodatkowej opiece medycznej 

itd. Marketing –mix, akcentujący cenę jako wartość produktu, nie może również 

zapominać o odpowiednim wynagradzaniu pracownika. Na pracownicze 

zaangażowanie  wpływ ma również możliwość awansu i udział w rozwojowych lub 

prestiżowych projektach. 

 Skuteczny marketing – mix 5P zawiera w sobie także budowanie poczucia 

identyfikacji pracownika z firmą (wewnętrzne PR). Nie jest to proste zadanie, ale na 

pewno warto zainwestować w nie czas i pieniądze, aby pracujący w firmie ludzie 

godnie ją reprezentowali, budzili zaufanie i szacunek konsumenta, przyczyniając się 

do tworzenia ciepłego wizerunku przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, iż, szczególnie  

w usługach, jakość usługi utożsamiana jest ze świadczącym ją przedstawicielem 

personelu. Tak, jak mamy swojego dentystę, chcemy mieć swojego agenta 

ubezpieczeniowego, czy specjalistę od kredytu w banku. Oddany pracownik może stać 

się „twarzą firmy” i najlepszym świadectwem jakości oferowanego produktu.
24

 

Jednak personel to nie wszystko. Bardzo duże znaczenie w usługach ma przecież także klient. 

Zadowolony klient to podstawa funkcjonowania firmy usługowej, bo wyrażając pozytywne 

opinie, poleca świadczone usługi, reklamuje ją. Wśród wielu przedsiębiorców panuje 

przekonanie, że świadczenie usługi na najwyższym poziomie jest najlepszym sposobem 

przyciągania do siebie klientów. Jednak bez promocji rzadko której firmie uda się odnieść 

sukces. Według K. Rogozińskiego najważniejsze cele promocji to: 

 rozbudzanie zainteresowania produktem usługowym 

 rozbudzenie i utrwalenie w świadomości potencjalnego klienta istnienia danej firmy 

usługowej 

 rozpowszechnienie wiedzy o danym produkcie 

 eksponowanie oryginalności oferty 

 podkreślanie korzyści płynącej z nabycia usługi 

 kreowanie właściwego wizerunku firmy 

 sygnalizowanie każdej innowacji lub modyfikacji produktu 

                                                           
24

 http://marketing-mix.mix-marketing.pl/marketing-mix-5p-czyli-wszystko-o-ludziach/ ( 01.03.2017 ) 

http://marketing-mix.mix-marketing.pl/marketing-mix-5p-czyli-wszystko-o-ludziach/
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 zachęcanie do nabywania usługi.
25

 

Jednym z wymienionych celów jest kreowanie właściwego wizerunku firmy, tzw. public 

relations. Oddziaływanie promocyjne przy jego zastosowaniu to: 

- organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów 

- udział w targach i wystawach 

- kontakty z mediami 

- organizowanie „otwartych drzwi”. 

Strategia marketingowa, która ma zastosowanie w usługach to strategia marketingowego 

zarządzania jakością. Dzięki niej firma osiąga cele przez postawienie na jakość usług przy 

właściwym wykorzystaniu zasobów organizacji. Do wypracowania odpowiedniej strategii 

przydatne będą badania marketingowe, które odpowiadają na pytania: kto, co, kiedy, gdzie, 

dlaczego, jak. Celem takich badań jest pozyskanie informacji o potrzebach konsumentów, 

zachowaniach konkurencji, o reakcjach na reklamę oraz jej skuteczność. 

Korzyści wynikające z informacji marketingowej: 

 osiągniecie przewagi nad konkurencją 

 określenie cech konsumenta 

 obserwacja otoczenia 

 ocena działania firmy 

 poprawa wiarygodności reklamowej 

 poparcie dla decyzji 

 weryfikacja intuicji 

 poprawa efektywności. 

Do budowania strategii marketingowej wykorzystuje się analizę SWOT- służy ona  

do określenia sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. Określa się mocne i słabe 

strony, szanse i zagrożenia. Analiza SWOT umożliwia odkrycie nowych dróg, możliwości 

rynkowych, szans w celu odpowiedniego ich wykorzystania. Zagrożenia stanowią wyzwanie 

dla firmy- ich źródłem  może być konkurencja, zmiany w przepisach prawnych, czy zmiany 

polityczne. Główne zadanie zarządzania jakością stanowi zapewnienie jakości usługi 

polegającej na znajomości i spełnianiu oczekiwań klientów. Firmy, które dostarczają usługę  

wysokiej jakości, osiągają lepsze wyniki w swojej działalności.
26

 

3. Marketing usług edukacyjnych 

         3.1 Makrootoczenie przedsiębiorstwa 

                                                           
25

 Rogoziński K. Nowy marketing usług, s. 151 
26

 Zarządzanie marketingowe w sferze usług, pod red. Styś A., Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 61 
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Otoczenie oddziałuje w wieloraki sposób na firmę. Także konkurencja na rynkach wyrobów 

 i na rynku pracy, system wychowania, tradycje kulturalne, klimat polityczny itd. odgrywają 

znaczną rolę w kształtowaniu organizacji. I odwrotnie, duże, wpływowe przedsiębiorstwa 

oddziałują swymi strukturami na otoczenie i próbują je zmieniać odpowiednio do swoich 

celów. Stosunki wymienne nawiązywane z nabywcami produktów nie wyjaśniają w pełni 

całokształtu zewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Na tworzenie 

możliwości i poszukiwanie korzyści wpływają też liczne zjawiska ze sfery ekonomicznej; 

społecznej, politycznej, technicznej, organizacyjnej, których ogól określany jest mianem 

zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa. Pojęcie to obejmuje wszystkie czynniki 

zewnętrzne, które wpływają lub mogą wpływać na działalność przedsiębiorstwa, tj. na jego 

cele, wielkość, strukturę, metody działania oraz na osiągane przezeń rezultaty.  

W literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu wyróżnia się także środowisko wewnętrzne, czyli 

czynniki występujące wewnątrz przedsiębiorstwa, których oddziaływanie wynika  

z formalnego zagwarantowania interesów pracowników i ich przedstawicielstw oraz 

właścicieli i kadry zarządzającej. 

Całokształt oddziaływań zewnętrznych rozpatrywany jest najczęściej według dwóch 

kategorii:  

 otoczenie ogólne (dalsze), tj. ogół warunków ekonomicznych, technicznych, prawnych, 

politycznych, kulturowych występujących w danym kraju (regionie). Kształtują one 

zasadniczą płaszczyznę ustalania celów i zasad działania przedsiębiorstwa. Obserwacja 

stanu zmian otoczenia ogólnego umożliwia sformułowanie celów i długookresowych 

planów przedsiębiorstwa, znajdujących odzwierciedlenie w jego strategii rozwojowej;  

 otoczenie bliższe (operacyjne) czyli podmioty(osoby, organizacje i instytucje),  

z którymi dane przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie związki (interakcje). 

Obserwacja i analiza zachowań osób i instytucji kontaktujących się, współpracujących 

lub konkurujących z przedsiębiorstwem pozwala korygować jego sposób funkcjonowania 
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względem ujawniających się zmian w stworzonej przez te podmioty sytuacji.  

 Rys. Model otoczenia przedsiębiorstwa  

Źródło: www.republika.pl 

3.2 Organizacje non profit 

Marketing stosuje się przede wszystkim w organizacjach dochodowych- for profit, ale także 

w usługach niedochodowych – non profit, do których zaliczana jest działalność oświatowa. 

Organizacja non profit to taka, której działalność służy poprawie poziomu życia poprzez 

ponowną dystrybucję odpowiednich zasobów, dostarczanie dóbr fizycznych i usług. 

Głównym celem istnienia takich organizacji nie jest osiąganie zysków, ale wypełnianie 

założonej misji. Zastosowanie marketingu w takich organizacjach może przynieść poprawę 

ich funkcjonowania: 

 podnieść poziom zadowolenia klientów 

 przyczynić się do pozyskania funduszy na działalność 

 określić, co dana organizacja ma do zaoferowania, czego nie mają inne. 

       3.3 Marketing w edukacji 

W coraz większym stopniu reguły marketingu stosuje się w szkole. Wpływ na to mają przede 

wszystkim czynniki demograficzne. W placówce oświatowej zastosowanie ma marketing 

zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny. Ten ostatni określa kwalifikacje pracowników  

w obsłudze klientów. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Schemat na podst. Kotler Ph. Marketing, analiza, s.432 

                                                             szkoła 

 

marketing                                                                  marketing zewnętrzny 

wewnętrzny                                                                     

 

 

nauczyciele                                                                          rodzice 

                                  marketing interakcyjny 

 

W odniesieniu do działalności oświatowej można również zastosować elementy marketingu 

mix. 

Produkt: 

Oferta placówki oświatowej zbudowana jest z wielu elementów, z których każdy ma duże 

znaczenie w kreowaniu wizerunku szkoły. Podwyższa atrakcyjność proponowanej oferty. 

Odpowiednie rozpoznanie potrzeb klienta, zatrudnienie dobrze wykwalifikowanej kadry  

z doświadczeniem i osobowością, przedstawienie dodatkowych korzyści zwiększa 

konkurencyjność placówki. 

Cena: 

Przy ustalaniu cen należy skorzystać ze strategii psychologicznych. Można zastosować tzw. 

zasadę lidera cenowego. Polega ona na oferowaniu jednej usługi po niskiej cenie, po to, by 

klient skorzystał również z innych oferowanych usług. 

Dystrybucja: 

Duże znaczenie ma lokalizacja placówki- dogodny dojazd komunikacją miejską, a jeśli 

samochodem to zapewnienie miejsca parkingowego. 

Promocja: 

Wybór instrumentów promocji zależy od rodzaju placówki. Ważnym czynnikiem jest dobra 

komunikacja z personelem i klientami. Dużą rolę odgrywają tu tzw. umiejętności miękkie 

pracowników szkoły. W działalności oświatowej zastosowanie ma również public relations, 

czyli kreowanie właściwego wizerunku placówki. Tutaj możemy zastosować następujące 

instrumenty: 

 drukowanie broszur, folderów o placówce, które powinny być dostępne w czasie 

rekrutacji 
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 organizowanie tzw. dni otwartych 

 opracowanie logo szkoły 

 wysyłanie kartek świątecznych 

 tworzenie tradycji szkolnych 

 udzielanie wywiadów, publikowanie artykułów 

 uaktualnianie strony www 

 korzystanie z mediów społecznościowych 

 pokazywanie sukcesów uczniów w konkursach, olimpiadach. 

Działania dotyczące promocji placówki oraz utrzymywanie jej pozytywnego wizerunku  

w środowisku lokalnym jest ważne także w perspektywie wieloletniej. Należy pamiętać, że: 

„promocja szkoły nigdy nie powinna stać się propagandą”
27

, bo nieprawdziwe informacje 

mogą tylko pogorszyć wizerunek szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Amir Jan Fazlagić „Marketingowe zarządzanie szkołą”, wydawnictwa CODN, 2003, s. 107 
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Rozdział II 

I. Organizacja placówki oświatowej 

1. Sytuacja prawna placówki oświatowej 

Oświata w Polsce oparta jest na przepisach prawnych zawartych w Konstytucji 

Rzeczpospolitej oraz wskazówkach zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Konwencji o Prawach Dziecka, a także Ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach 

ministra edukacji narodowej. Konstytucja RP formułuje podstawowe zasady edukacji: 

 Każdy ma prawo do nauki.  

  Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.  

  Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.  

  Rodzice mają prawo wyboru dla swojego dziecka innej szkoły niż publiczna.  

  Obowiązkiem organów państwa jest zapewnienie obywatelom powszechnego  

i równego dostępu do kształcenia
28

. 

Polski system oświaty obejmuje ( stan na 31.03.2017r.): 

1) przedszkola, w tym specjalne 

2) szkoły: 

a) podstawowe 

b) gimnazja 

c) ponadgimnazjalne 

d) artystyczne 

3) placówki oświatowo – wychowawcze 

4) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki 

doskonalenia zawodowego 

5) poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poradnie specjalistyczne 

6) placówki opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne 

7) placówki artystyczne 

8) placówki doskonalenia nauczycieli 

9) biblioteki pedagogiczne
29

. 

Podstawę prawną regulującą zagadnienia funkcjonowania oświaty, zakładania i prowadzenia 

szkół, system kształcenia i doskonalenia nauczycieli stanowi ustawa o systemie oświaty  

                                                           
28

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 70 
29

 Ustawa o systemie oświaty, art. 2 
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z dnia 7 września 1991 roku. Mimo dokonywania w niej wielu ważnych zmian, do chwili 

obecnej nie ogłoszono nowego, jednolitego tekstu ustawy.  

Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do najważniejszych jego zadań 

należy: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych, 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, 

4) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych
30

. 

Szkoły dzielą się na publiczne i niepubliczne. Szkoły niepubliczne obejmują szkoły 

społeczne, szkoły związków wyznaniowych oraz szkoły prywatne, które mogą być 

finansowane z czesnego wnoszonego przez rodziców uczniów, a także z innych źródeł, 

np. dotacji prywatnych przedsiębiorstw czy fundacji. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach 

szkół publicznych. 

1.1 Szkoły publiczne 

Szkoła publiczna to szkoła, która zapewnia: bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych 

planów nauczania; przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; realizuje ustalone przez właściwego ministra zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów. 

Szkołę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, w którym zawarta jest 

informacja dotycząca typu, nazwy i siedziby szkoły. W przypadku szkół, do których 

uczęszczają uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym, określa się jej obwód, czyli zasięg 

terytorialny. Szczególnie ważnym dokumentem w funkcjonowaniu szkoły jest statut, który 

określa przede wszystkim: 

1) nazwę, typ szkoły oraz jej cele i zadania, 

2) organ prowadzący szkołę, 

3) organy szkoły oraz ich kompetencje, 

4) organizację szkoły, 

5) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

6) zasady rekrutacji uczniów, 

                                                           
30

 Ustawa o systemie oświaty, art. 7, Dz.U. 2016 poz. 1943 
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7) prawa i obowiązki uczniów
31

. 

Szkołą publiczną kieruje nauczyciel mianowany albo dyplomowany, któremu powierzone 

zostało stanowisko dyrektora przez organ prowadzący na 5 lat. W szkole, w której zgodnie  

ze statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, a także inne stanowiska 

kierownicze, powierzenia i odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor szkoły,  

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.
32

 

Szkołą może kierować również osoba, która nie jest nauczycielem. Zostaje ona powołana  

na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po akceptacji kuratora oświaty. Osoba ta 

nie może sprawować nadzoru pedagogicznego w palcówce. Zdanie to jest powierzane 

nauczycielowi, który zajmuje inne stanowisko kierownicze.
33

 

Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w przypadku dyrektora nauczyciela, 

3)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym  

przez radę szkoły  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

6)wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia
34

. 
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 Ustawa o systemie oświaty, art. 60, Dz.U. 2016 poz. 1943 
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 Ustawa o systemie oświaty, art. 37, Dz.U. 2016 poz. 1943 
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 Ustawa o systemie oświaty, art. 36, Dz.U. 2016 poz. 1943 
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 Ustawa o systemie oświaty, art. 39, Dz.U. 2016 poz. 1943 
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Dyrektor szkoły jest ponadto kierownikiem danego zakładu pracy dla zatrudnionych 

nauczycieli i innych pracowników, którzy nie są nauczycielami. Decyduje więc  

w następujących sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, 

w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyr ożenień dla nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły
35

. 

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z radą szkoły, radą 

pedagogiczną, rodzicami oraz samorządem uczniowskim. Rada pedagogiczna jest 

kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele, w zebraniach rady mogą brać udział osoby 

zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. Zebrania plenarne rady 

organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w celu 

zatwierdzenia wyników klasyfikacji uczniów, a także po zakończeniu roku szkolnego. 

Zebrania mogą odbywać się na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły lub organu prowadzącego szkołę. Możliwe jest 

również zwołanie zebrania rady pedagogicznej przez co najmniej 1/3 członków rady. 

Zebrania są zawsze protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania  spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
36

 

Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole, po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
37

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych 

2) projekt planu finansowego szkoły 
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 Ustawa o systemie oświaty, art. 39,  Dz.U. 2016 poz. 1943 
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3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
38

 

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia go  

do uchwalenia radzie szkoły. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady 

pedagogicznej, które nie są zgodne z przepisami prawa.
39

 

Szkoły publiczne podlegają nadzorowi pedagogicznemu, który sprawowany jest przez 

dyrektora szkoły, kuratora oświaty oraz przez właściwego ministra. 

Nadzór pedagogiczny polega na: 

1) ocenianiu warunków i działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły 

2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, a także innej działalności statutowej szkoły 

3) udzielaniu pomocy szkole i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych  

i organizacyjnych.
40

 

Nadzorowi podlega w szczególności: 

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 

2) realizacja podstaw programowych oraz ramowych planów nauczania 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

4) przestrzeganie statutu szkoły 

5) przestrzeganie praw dziecka, praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach 

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania  

i opieki.
41

 

Szkoły, które zakładane i prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego są 

jednostkami budżetowymi. Pokrywają one koszty swojej działalności z przychodów własnych  
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 Ustawa o systemie oświaty, art. 41, Dz.U. 2016 poz. 1943 
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 Ustawa o systemie oświaty, art. 41, Dz.U. 2016 poz. 1943 
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a także dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania oświatowe. Szkoły 

otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, w wysokości równej 

wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu  

i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
42

 

Szkoły oraz organy prowadzące są zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu odpowiednio: 

zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych.
43

 

1.2 Szkoły niepubliczne 

Podstawą prawną do zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych przez osoby prawne 

(m.in. stowarzyszenia, kościoły, fundacje ) oraz osoby fizyczne jest ustawa o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 roku – rozdział 8. Szkoły niepubliczne dzielą się na: 

1) Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych 

2) Szkoły niepubliczne bez uprawnień publicznych
44

. 

Szkołę niepubliczną mogą zakładać osoby prawne po uzyskaniu wpisu do ewidencji, która 

prowadzona jest przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia 

odpowiedniego typu szkół
45

. O 1 stycznia 1999 roku jednostkami samorządu terytorialnego 

uprawnionymi do prowadzenia ewidencji i dokonywania wpisów dla szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych jest właściwy powiat. Zgłoszenie czyli wniosek  

o wpisanie do ewidencji powinno zawierać:  

a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsce zamieszkania lub 

siedziby 

b) określenie typu oraz rodzaju szkoły, a także daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,  

a w przypadku szkoły zawodowej także zawodów lub profili zawodowych, w jakich 

szkoła będzie kształcić ( typy szkół zostały określone w art.9 ust. 1 ustawy oraz  

w rozporządzeniach MEN ), zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić 

c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły oraz warunków lokalowych zapewniających 

bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie zgodnie  

z odrębnymi przepisami 

d) statut szkoły 
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e) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, 

przewidzianych do zatrudnienia 

f) w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej ubiegającej 

się o nadanie uprawnień szkoły publicznej, zobowiązanie do przestrzeganie wymagań 

określonych w art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
46

. 

Szczególnie ważnym dokumentem regulującym pracę  szkoły jest statut. Dokument ten nie 

może zawierać regulacji sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z: 

- Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

- Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 

- Konwencją o Prawach Dziecka 

- Kodeksem Pracy. 

Statut szkoły powinien określać: 

1) nazwę, typ lub cel szkoły  

2) osobę prowadzącą szkołę 

3) organy szkoły oraz zakres ich zadań 

4) organizację szkoły 

5) prawa i obowiązki uczniów i pracowników szkoły, w tym przypadki, w których uczeń 

może zostać skreślony z listy uczniów 

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły 

7) zasady rekrutacji uczniów do szkoły.
47

 

Szkoła może być wykreślona z ewidencji czyli ulec likwidacji. Taka sytuacja może mieć 

miejsce w przypadku: 

- niepodjęcia działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji 

- prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę 

- stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły jest sprzeczna  

z przepisami ustawy lub statutem 

- dokonania wpisu z naruszeniem prawa 

- zaprzestania działalności przez szkołę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
48
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Nadzór pedagogiczny 

Szkoły niepubliczne podlegają takiemu samemu nadzorowi pedagogicznemu, jaki jest 

sprawowany przez kuratora oświaty w szkołach publicznych. 

Podstawową formą nadzoru pedagogicznego jest: 

- mierzenie jakości pracy szkoły ( zorganizowane i  systematyczne analizowanie oraz 

ocenianie stopnia spełniania przez szkołę wymagań, jakie wynikają z jej zadań  

z uwzględnieniem opinii uczniów ) 

- wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół w spełnianiu przez szkołę wymagań  

w zakresie jakości pracy. 

Nadzór pedagogiczny jest sprawowany przez wizytatorów, którzy muszą posiadać wymagane 

kwalifikacje. 

Finansowanie szkoły 

Sposób finansowania szkoły musi być określony w statucie szkoły. Z reguły podstawowym 

źródłem finansowania szkół niepublicznych są różnego rodzaju opłaty za świadczone usługi  

( czesne, wpisowe, opłaty dodatkowe ). Ustawa o systemie oświaty przewiduje również 

częściowe finansowanie szkolnictwa niepublicznego przez budżet państwa w formie dotacji
49

. 

Na gruncie podatku dochodowego obowiązuje zwolnienie dla działalności edukacyjnej. 

Obejmuje ono dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie 

oświaty. Jest jednak istotne ograniczenie. Szkoła nie zapłaci bowiem podatku tylko od tej 

części dochodu, którą wyda na cele szkoły w danym roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym. Analogiczne zwolnienie zostało przewidziane dla podatników  

podatku dochodowego od osób prawnych. Ma ono zastosowanie w sytuacji,  

gdy dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych 

do prowadzenia szkoły oraz organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów,  

w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało 

ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów
50

.  

2. Szkoły jako placówki oświatowe 

W Polsce funkcjonują następujące rodzaje szkół: 

- publiczne ( samorządowe ), społeczne i prywatne 

- świeckie i religijne 
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- profilowane i autorskie
51

. 

Szkoła publiczna to szkoła, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów 

nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego 

 i ramowy plan nauczania oraz ustalone przez ministra zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów. Szkoła publiczna umożliwia 

uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych. 

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione powyżej, 

jeżeli: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż 

łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych, który został określony  

w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów ustalonych przez ministra 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych 

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne i niepubliczne można podzielić 

następująco: 

1. sześcioletnia szkoła podstawowa 

2. trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadzany jest egzamin 

3. szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, czteroletnie 

technika, trzyletnie licea ogólnokształcące 

4. szkoły policealne, w których nauka nie może być dłuższa niż 2,5 roku 

5. trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także dla uczniów z niepełno 

sprawnościami sprzężonymi
52

. 

 

3. Zaplecze socjalne placówki oświatowej 
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Zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty, szkoła realizując zadania statutowe 

powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem 

2) biblioteki 

3) świetlicy 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

5) urządzeń sportowych i rekreacyjnych 

6) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
53

 

 

4. Elementy tworzące system identyfikacji wizualnej 

Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki 

firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu 

uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród 

konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem 

całościowej identyfikacji.
54

 

System tożsamości wizualnej firmy jest jednym z ogniw łańcucha zależności między misją, 

wizją i tożsamości organizacji a strategią działania i komunikacji. Spełni swoje zadanie 

wtedy, gdy jest pochodną wcześniej zdefiniowanej misji i zostanie mocno osadzony  

w kulturze organizacyjnej firmy. Tworzenie systemu identyfikacji wizualnej można porównać 

do tłumaczenia na język wizualny złożonych strategii marketingowych. Jego głównym celem 

jest zaprojektowanie prostej i zrozumiałej strategii komunikacji wizualnej z otoczeniem, która 

będzie odzwierciedlała cele strategiczne, a także misje firmy.  

Tworząc system tożsamości należy pamiętać, że charakteryzuje się on odpowiednimi 

cechami. Powinien być: 

 dopasowany do charakterystyki firmy, 

 unikalny, 

 przejrzysty i bezpośredni, 

 zauważalny i zapamiętywalny 

 wywołujący pozytywne skojarzenia, 

 zgodny z polityką firmy. 

Kompletny system identyfikacji wizualnej jako pierwsza w Polsce wprowadziła firma „Lot”.  

Na identyfikację wizualną składają się m.in.: 
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 logo/logotyp 

 kolorystyka – kolory firmowe 

 druki firmowe (papier firmowy, koperty firmowe, kartki do zapisków, bilety 

wizytowe, dokumenty handlowe, rachunki i faktury, inne druki firmowe)  

 wzory materiałów reklamowych, form audiowizualnych (np. prezentacji), materiałów 

drukowanych dla celów public relations 

 wygląd budynków i charakterystyczny wystrój wnętrz, 

 wygląd produktów oraz i ich opakowań, 

 szata zewnętrzna materiałów promocyjnych. 

Proces opracowania systemu identyfikacji wizualnej złożony jest z następujących etapów: 

1) analizy 

2) strategii 

3) realizacji 

4) wdrożenia. 

Analiza 

System identyfikacji wizualnej nie może być przypadkowym zlepkiem elementów. Otoczenie 

bliższe i dalsze firmy dyktuje pewne warunki, które koniecznie musimy brać pod uwagę. 

Zanim przedsiębiorca zaprojektuje system identyfikacji wizualnej firmy, powinien zbadać, jak 

zareagują na wybrane elementy potencjalni klienci, oraz czy pokrywa się w jakiś sposób  

z przesłaniem, jakie chciałoby nieść przedsiębiorstwo. Zdefiniować należy dokładnie ofertę 

firmy. System identyfikacji powinien budować silną markę oferowanych produktów i usług, 

warto więc by  był ściśle powiązany z tym, co kierujemy do naszych klientów.  

Strategia  

Kolejny etap to sprecyzowanie, z jakich elementów składać się będzie system identyfikacji 

wizualnej firmy. Przedsiębiorcy mają pełną dowolność w doborze składników tego systemu. 

Na tym etapie podejmowana jest decyzja o wyborze jednej optymalnej koncepcji. Ważnym 

zadaniem staje się zbudowanie unikalnej identyfikacji wizualnej, wyróżniającej się na tle 

konkurencji. 

Realizacja 

Na tym etapie opracowywana jest: standaryzacja symbolu firmowego, kolorystyka, topografia 

firmowa. 

Wdrażanie 

Gotowy i zaakceptowany projekt SIW należy wdrożyć zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Wdrożenie systemu może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Wdrażając i stosując 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Logotyp_(grafika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolorystyka_(plastyka)
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system identyfikacji wizualnej marki, należy pamiętać o sile z jaką czynniki wizualne 

oddziałują na odbiorcę. Przemyślenie działalności firmy i stworzenie identyfikacji, która 

będzie jednoznacznie kojarzyć się z naszą firmą (pozytywnie) to klucz do sukcesu firmy. 

Trzeba jednak pamiętać o konsekwencji w zachowaniu obranych zasad i wzorców 

identyfikacyjnych, aby klient, który już raz zapamiętawszy daną markę, nie otrzymał 

komunikatów, które mogą go wprowadzić w błąd.
55

 

Po opracowaniu systemu identyfikacji wizualnej konieczne jest przeprowadzenie pełnego 

programu szkoleniowego dla pracowników firmy. Praca nad SIW rozpoczyna się  

w momencie definiowania tożsamości firmy i właściwie nigdy się nie kończy. Ma to związek 

z ciągłym rozwojem rynku, zmianą celów strategicznych albo modyfikacją tożsamości firmy. 

II. Konkurencja 

Konkurencja jest to proces, w którym uczestnicy rynku dążąc do zrealizowania swoich 

interesów próbują przedstawić oferty korzystniejsze od innych pod względem ceny, jakości 

lub innych charakterystyk, które mają wpływ na decyzje zawarcia transakcji.
56

 

W szkolnictwie polskim pojęcie konkurencji ma zastosowanie od początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku. Jedną z przyczyn zjawiska konkurencji pomiędzy szkołami 

jest niż demograficzny. Jeśli placówka chce się utrzymać na rynku edukacyjnym, nie może 

bazować tylko na uczniach z rejonu – musi pozyskiwać także innych. Przygotowana przez nią 

oferta edukacyjna powinna być atrakcyjna i różniąca się od oferty pozostałych placówek. 

Zjawisko to obecnie obserwujemy na wszystkich poziomach edukacyjnych, począwszy  

od szkół podstawowych, gdy przyciągamy uczniów np. z sąsiednich rejonów po licea czy 

szkoły zawodowe, w których kartą przetargową stają się wymiany zagraniczne, 

dwujęzyczność, rozbudowana oferta zajęć pozalekcyjnych, czy nowe profile kształcenia. 

Wydaje się, że konkurencja podnosi jakość edukacji, ale przykład krajów skandynawskich 

takich, jak Finlandia, gdzie brak jest szkół prywatnych, równość pozostaje priorytetem; 

zawód nauczyciela uznany jest za zawód bardzo prestiżowy, są wysokie nakłady  

na szkolnictwo, nie ma testów w szkołach; brak jest presji na sukces akademicki, a uczniowie 

zajmują wysokie miejsce w teście PISA, nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, co przyczynia 

się do sukcesu szkoły. 

     III.  Wizja i misja szkoły 

1. Wizja 
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W procesie planowania strategicznego ważnym elementem jest określenie wizji organizacji- 

w tym przypadku szkoły. 

Wizja jest to sprecyzowana idea rozwoju, która wynika z dążeń ludzi. Wizja staje się źródłem 

energii pozwalającej na podejmowanie wysiłków i utożsamianie się z organizacją, czyli  

ze szkołą.
57

 Wizja pozwala określić kierunek, w jakim mają podążać ludzie w danej 

organizacji. Wizja, to marzenie, pragnienie. Jest to obraz przyszłości pozbawiony 

uwarunkowań, potencjału, możliwości, którymi przedsiębiorstwo dysponuje. Jest to punkt  

w przyszłości z jednej strony realny, a jednocześnie na tyle daleki, że wzbudza entuzjazm  

i koncentrację wysiłków dla tworzenia nowej rzeczywistości (...) wychodząc od przyszłości  

do teraźniejszości. Dzięki temu są pomijane współczesne problemy, trudności  

i uwarunkowania.
58

  

2. Misja 

Każde przedsiębiorstwo, w tym także szkoła, przy tworzeniu planu strategicznego musi 

sformułować misję. Jest to określenie istoty działania ze względu na jego rolę oraz zasadnicze 

funkcje spełniane na rzecz otoczenia. Z jednej strony określenie misji może dotyczyć stanu 

istniejącego lub wyrażać dążenia placówki. Z drugiej zaś strony dobrze sformułowana misja 

stanowi najważniejszy, kierunkowy cel działalności, który jest głównym wyznacznikiem 

celów niższego rzędu.
59

W treści misji powinien być zawarty główny cel działania szkoły. 

Prawidłowo sformułowana misja powinna: 

- być sprecyzowana tak, aby mogła wywierać wpływ na zachowania poszczególnych osób  

w trakcie wykonywania określonych zadań 

- koncentrować się na zaspokojeniu potrzeb klienta 

- wynikać z wiarygodnej oceny słabych i mocnych stron placówki 

- odwoływać się do szans zawartych w wizji 

- być realną i wykonalną 

- być na tyle elastyczna, aby dopuszczać zmiany, które wynikają z dynamiki rynku.
60

 

IV. Współpraca szkoły z rodzicami, środowiskiem lokalnym 

1. Współpraca z rodzicami 

„Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle że w przypadku dzieci nie ma takich 

ładnych torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasionka wyrośnie, i instrukcji jak się o to 
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nasionko troszczyć. Wszystko jest wymieszane, wsadza się rękę do worka i bierze co 

popadnie. Gdy rodzice zaczynają hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, by 

wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek. I wtedy rodzic, który się uprze 

przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb. A w rezultacie nie będzie ani dębu, ani 

bratka. Wyhoduje jakąś hybrydę, coś bardzo nieszczęśliwego. I skrzywdzi to nasienie. Mądry 

rodzic w takiej sytuacji dowie się jak hodować bratki, i zrobi wszystko, by jego bratek był jak 

najbardziej udany” – Wojciech Eichelberger 

Naczelnym zadaniem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do usprawnienia 

pracy wychowawczej z uczniami. Dotyczy to zarówno uczniów z trudnościami i zaistniałych 

w klasie czy szkole sytuacji konfliktowych oraz uczniów zdolnych. Największą popularnością 

wśród rodziców cieszą się następujące formy współuczestniczenia rodziców w edukacji 

szkolnej dzieci: 

 uczestnictwo w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne ( bardzo ważna jest tu 

atmosfera, spotkania te muszą mieć odpowiedni klimat, nauczyciel powinien 

zrezygnować z tonu suchego, oficjalnego, a rodzice z roszczeniowego ) 

 uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych 

 świadczenie pracy i usług na rzecz klasy (np. dekorowanie, porządkowanie klasy). 

Oprócz wymienionych  form współpracy w  szkole działa Rada Rodziców w skład, której 

wchodzą tzw. ”Trójki klasowe rodziców", które to aktywnie włączają się w organizację  

i usprawnianie pracy szkoły. Rada rodziców funkcjonuje zgodnie z art. 53 ustawy  

o systemie oświaty. Zadaniem rady rodziców jako reprezentacji rodziców jest przede 

wszystkim wspomaganie rozwoju szkoły. Ustawodawca przyznał prawo radzie rodziców do: 

 suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji 

 gromadzenia  środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły  

i wydawania ich zgodnie z własna wolą 

 otrzymywania raportów o jakości pracy szkoły, opracowywanych przez dyrektora 

szkoły w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego 

 występowania we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz 

pozostałych organów szkoły.
61

 

Do realizacji celów i zadań rodziców konieczne jest, aby rada rodziców funkcjonowała jako 

autentyczny organ szkoły. Wymaga to spełnienia następujących warunków: 

 rada rodziców powinna być autonomiczna, niezależna od dyrektora szkoły 

                                                           
61

 Wieczorek E. Prawa rodziców w szkole w Nowa Szkoła. Prawo i organizacja, 2003, wyd. Raabe 



32 
 

 struktura organizacyjna rady i sposób jej pracy powinny być tak opracowane, aby 

zapewniały jej niezbędną operatywność 

 rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.
62

 

Sprawne funkcjonowanie rady uwarunkowane jest uchwaleniem przez nią swojego 

regulaminu, który powinien być dokumentem znanym i dostępnym dla każdego rodzica. 

Ustawa o systemie oświaty przyznaje radzie rodziców prawo do gromadzenia funduszy  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W praktyce podstawowymi 

przychodami są darowizny rodziców. Środki zgromadzone przez radę mogą być wydawane 

tylko na wspieranie działalności statutowej szkoły.
63

 

Kompetencje rady rodziców:  

1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły lub 

placówki i programu profilaktyki (art. 54 ust. 2 pkt 1 u.),  

2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki (art. 54 ust. 2 pkt 2 u.),  

3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły lub placówki 

(art. 54 ust. 2 pkt 3 u.),  

4. opiniowanie podjęcia przez stowarzyszenia lub inną organizację działalności w szkole lub 

placówce (art. 56 ust. 2 u.),  

5. udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

szkoły lub placówki (art. 36a ust. 6 u.),  

6. wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 51 ust. 9 u.),  

7. wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z wprowadzeniem obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły (art. 64a u.),  

8. wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego  

i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6 i 7 KN),  

9. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 KN, z zastrzeż. ust. 13),  

10. opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego (§ 3 ust. 

2 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego),  

11. możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego (§ 43 ust. 7 rozporządzenia 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach),  
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12. udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku 

stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem (§ 19 ust. 7 pkt 7 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych),  

 13. opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w danym roku szkolnym (§ 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego),  

14. wnioskowanie, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie 

szkole lub placówce przez organ prowadzący imienia (np. § 1 ust. 4 zał. nr 2 do 

rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół, np. § 1 ust. 2 zał. nr. 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek 

publicznych),  

15. udział w pracach zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru 

pedagogicznego, rozpatrującego odwołanie nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki od 

oceny jego pracy (§ 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu 

 dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu  

i sposobu powoływania zespołu oceniającego),  

16. udział w badaniach związanych z prowadzoną w szkole lub placówce ewaluacją 

zewnętrzną i wewnętrzną (procedury ewaluacji). 

 Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 54 ust. 1 u.). 

Jak widać z powyższego rada rodziców może mieć duży wpływ na funkcjonowanie placówki 

oświatowej i w dużej mierze od dyrektora danej szkoły zależy, jak przebiegać będzie 

współpraca z rodzicami, jaki realny wpływ na sprawy uczniów będą mieli ich rodzice. 

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

„Szansą dla szkoły jest samorząd i szkoła jest szansą dla samorządu. Szansą dla szkoły jest 

współpraca wszystkich środowisk, otwartość szkoły samorządowej na środowisko lokalne, 

elastyczny system zarządzania oświatą i szkoła oraz nauczyciel wyzwalający twórczość 

dzieci”.
64

 

Stwierdzenie to najlepiej oddaje istotę wspólnych interesów szkoły i samorządu, która 

powinna opierać się na współpracy. To samorząd, środowisko lokalne, instytucje  

i organizacje tam działające kształtować będą opinię o pracy szkoły.  
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Ogromne szanse dla rozwoju szkoły tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej 

promocji szkoły. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To 

także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania uczniów oraz wciągania całej 

społeczności do działań na rzecz szkoły, a to powinno być celem działania wszystkich.  

Współpraca ze środowiskiem lokalnym pomaga w realizacji idei wolontariatu. Aktywny 

udział młodzieży  w realizacji idei wolontariatu korzystnie wpływa na ich rozwój społeczno – 

moralny. Uczniowie poprzez kontakt z osobami samotnymi, chorymi czy potrzebującymi 

pomocy, uczą się wrażliwości na potrzeby innych, społecznej odpowiedzialności za drugiego 

człowieka. Młodzież uczy się także planowania i  organizowania spotkań, imprez. Często 

uczestniczą w zdobywaniu funduszy na rzecz potrzebujących, w zbiórkach żywności itp. 

przedsięwzięciach. 

V. Public relations czyli promocja placówki oświatowej 

Public relations to wszelkie działania informacyjne i propagandowe, które zmierzają  

do stworzenia w środowisku pozytywnego wizerunku instytucji lub osoby.
65

 

Public relations jest formą komunikacji wielokierunkowej. Nie wystarczy przekonać 

potencjalnych uczniów i ich rodziców do danej placówki, ale trzeba systematycznie badać ich 

opinię o szkole. Przy tworzeniu wizerunku szkoły warto skorzystać z narzędzia jakim jest 

analiza SWOT, czyli określenia jej mocnych stron ( Strenghts ), słabych (Weaknesses ) oraz 

szans (Opportunites ) i zagrożeń ( Threats ). Szanse i zagrożenia wynikają z sytuacji 

zewnętrznej, w jakiej funkcjonuje szkoła. W literaturze funkcjonuje pojęcie tzw. magicznego 

trójkąta public relations: 

- usługa/produkt 

- przedsiębiorstwo 

- szef firmy. 

W oświacie będzie to wyglądało następująco: 

- jakość oferowanej przez szkołę usługi dydaktyczno – wychowawczej 

- opinia o szkole 

- wizerunek jej dyrektora. 

Dyrektor placówki oświatowej powinien: 

- dbać o dobrą opinię szkoły w środowisku lokalnym 

- zadbać, by szkoła posiadała element wyróżniający ją spośród innych  

- umieć wykorzystać naturalne zalety szkoły, np. historyczne korzenie 
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- stworzyć miejsce, w którym wszyscy przychodzący do niej są traktowani życzliwie,      

zwłaszcza przez pracowników pierwszego kontaktu- sekretariat 

- zadbać o otoczenie i wygląd zewnętrzny budynku 

- czuwać nad estetyką i czystością wewnątrz budynku 

- upowszechniać informacje o szkole. 

Formy promocji placówki oświatowej to: 

 media- prasa, radio, telewizja 

 Internet 

 materiały drukowane – foldery, informatory, plakaty, ulotki, gazetka szkolna 

 informacja wizualna wewnątrz szkoły – gabloty, tablice informacyjne 

 gadżety 

 kontakty bezpośrednie.
66

 

PR szkoła powinna zaplanować. W tym celu należy opracować strategię działań i określić  

w nich właściwe cele i zasady. W takim projekcie może pracować cały zespół albo 

odpowiednio przygotowane osoby. Strategia RP może być częścią statutu szkoły. Dobre PR 

zaczyna się już w szkole na linii dyrekcja - nauczyciele, dyrekcja - pracownicy 

administracyjni, nauczyciele - pracownicy administracyjni, nauczyciele - uczniowie, 

pracownicy administracyjni - uczniowie. W strategii RP należy zastanowić się nad 

przeszkodami w komunikacji wewnętrznej. Dobra komunikacja zespołu pozwala na 

usprawnienie pracy. Wszyscy pracownicy szkoły powinni wiedzieć, co się w niej 

dzieje. Sposobami  na przekazywanie informacji mogą być: plansze informacyjne, 

indywidualne pakiety informacyjne, zeszyt zarządzeń, rady pedagogiczne, rozmowy. 

W RP nadrzędnym celem jest tworzenie dobrego wizerunku szkoły. Trzeba zbadać za pomocą 

kwestionariuszy, jak rodzice i uczniowie postrzegają szkołę, jak postrzega ją środowisko  

i władze lokalne. Dobry wizerunek buduje się latami, ale bardzo szybko można go zniszczyć. 

Niszczą wizerunek zarówno konflikty wewnętrzne w gronie nauczycielskim, jak i skargi 

rodziców źle rozpatrzone, niewyjaśnione. Troska o ucznia powinna być priorytetem dla 

wszystkich pracowników szkoły, ale troska o nauczycieli powinna być priorytetem dla 

dyrektora szkoły. 

Public relations zakłada, że wyznaczone cele znacznie łatwiej osiąga się przy społecznym 

zrozumieniu i wsparciu niż przy sprzeciwie lub obojętności. Działania PR oparte są  

na kategoriach zrozumienia i perswazji. Dzięki public relations powstaje klimat, w którym 
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organizacja może odnosić sukcesy, bowiem PR zmienia ignorancję w wiedzę, apatię  

w zainteresowanie, uprzedzenia w akceptację, a wrogość w zrozumienie. Społeczeństwu 

przybliżany jest nie tyle konkretny produkt, co idea, misja działania organizacji, wyrażająca 

jej główny cel i stanowiąca deklarację kierunku jego funkcjonowania. 

Public relations realizuje cele zarówno krótkookresowe, jak i długookresowe, jednakże efekty 

działań PR widoczne są dopiero po dłuższym czasie. Dlatego niezwykle ważnym aspektem 

jest dbałość o systematyczność sztuki kształtowania wizerunku. Dopiero cykliczność 

podejmowanych działań public relations może zaowocować oczekiwanymi rezultatami. 

Public relations charakteryzuje się wielofazowym dochodzeniem do wytyczonych celów, nie 

przynosi natychmiastowego efektu, lecz buduje zaufanie otoczenia do szkoły. Nie można 

zniechęcać się pierwszymi niepowodzeniami, lecz na bieżąco śledzić, analizować i wysyłać 

przekazy w tej dwukierunkowej komunikacji szkoły z publicznością. Co ważne, organizacja 

nie tylko obserwuje stosunek otoczenia do niej, lecz również sama wychodzi z inicjatywą 

dialogu. Nadmieńmy, że praktycy public relations twierdzą, że pierwsze odczuwalne wyniki 

prawidłowo uprawianego public relations widoczne są dopiero po pięciu latach. 67 

Nowoczesne zarządzanie szkołą nie może lekceważyć narzędzi jakie proponuje PR.  

Ze względów finansowych szkoła nie może pozwolić sobie na zatrudnienie 

wyspecjalizowanej firmy, czy stworzenie miejsca pracy dla specjalisty z zakresu public 

relations. Odpowiedzialność za kreowanie wizerunku szkoły spoczywa więc w decydującej 

mierze na dyrektorze palcówki.  

Tak jak każdy z ludzi ma swój „styl” oznajmiany ubiorem, mową i zachowaniem tak i szkoła 

styl ów posiada. Wyraża się on systemem obejmującym uporządkowany zestaw wszelkich 

informacji o szkole. Służy on do integracji wewnętrznej szkoły i jej wyróżniania się  

na zewnątrz. Świadome wykorzystanie instrumentów public relations może przyczynić się  

do powstania i utrzymania pozytywnego wizerunku szkoły.
68
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Rozdział III 

I. Zespół  Szkół Nr 69 w Warszawie 

1. Rys historyczny  

Historia szkoły przy ul. Drewnianej jest bogata – w roku szkolnym 2016/2017 obchodzony 

był jubileusz – 110 – lecie powstania placówki. Fragment relacji  historyków Warszawy 

( zamieszczony na stronie internetowej szkoły ): „Budynek szkolny „Pod mądrą sową” 

wybudowany w 1906 roku, był na Powiślu pierwszym gmachem mieszczącym miejskie 

szkoły publiczne. Dla tej przemysłowej dzielnicy było to wielkie wydarzenie. W owym czasie 

ten rejon Warszawy zamieszkiwała biedota”. Był to pierwszy publiczny gmach szkolny  

w Warszawie (inne były prywatne). „Dopiero w 1906 roku powstał przy Drewnianej 

prawdziwie wielkomiejski budynek szkół powszechnych”
69

. Początkowo ulokowano tu aż 20 

szkół jednoklasowych, a od 1915 r. dwie szkoły siedmioklasowe: męska nr34 i żeńska nr 41. 

W 1939 r. bomba silnie uszkodziła narożnik wschodni, niszcząc wysoki dach i część 

licówkowej okładziny. Budynek prowizorycznie odremontowano, nie przywracając 

zniszczonych fragmentów wystroju. W 1944 r. Niemcy wymordowali wielu rannych  

z mieszczącego się tu szpitala powstańczego. 

KALENDARIUM 

1906 r.- zostaje wzniesiony gmach szkoły według projektu Henryka Juliana Gaya. 

1906 – 1915- działają szkoły 1 i 2 klasowe. Początkowo ulokowano aż 20 szkół 

jednoklasowych. Powszechne szkolnictwo elementarne miało za zadanie dać podstawowy 

zasób wiadomości. W szkołach jednoklasowych łączono oddział I i II razem, podobnie 

oddział III i IV. 

1920 – 1929 

Szkoła Miejska nr 34 – męska, kierownikiem szkoły był Pan Sawicki. 

Szkoła Miejska nr 37 – męska, kierownikiem szkoły była Pani K. Jurlejewiczowa. 

Szkoła Miejska nr 41 – żeńska, kierownikiem szkoły była Pani Pieczyńskówna. 

Do szkoły żeńskiej wchodziło się od strony ulicy Drewnianej (obecnie wejście to nie istnieje). 

Do szkół męskich wchodziło się od ulicy Dobrej. Szkoły były połączone jedynie zamkniętym 

przejściem na parterze. 

1930 – 1933 

Miejska Szkoła Powszechna nr 34 liczyła 7 oddziałów. 

Miejska Szkoła Powszechna nr 37 liczyła 7 oddziałów. 
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Miejska Szkoła Powszechna nr 41 liczyła 7 oddziałów. 

Miejska Szkoła Powszechna nr 86 liczyła 7 oddziałów. 

Szkoła Miejska Dokształcająca nr 6 (wieczorowa). 

1934 – 1939 

Powszechna Szkoła Miejska nr 34. 

Powszechna Szkoła Miejska nr 41. 

1939 r. – do jesieni 1941 r. Niemcy okupowali  gmach szkoły – mieściły się tu koszary. 

Od jesieni 1941 r. do 1943 r. – Szkoła Podstawowa nr 34 i 80. 

1943 r. do marca 1944 r. – Niemcy ponownie zajęli gmach szkoły. 

Od marca 1944 r. do czerwca 1944 r. Szkoła Podstawowa. 

Od 1 sierpnia 1944 r. do 27 września 1944 r. w szkole był szpital powstańczy. 

Od sierpnia 1945 r. do 1946 r. Szkoła Podstawowa nr 165 - kierownikiem był Zygmunt 

Skrzeczkowski 

1947 – 1949 - w budynku znajdowała się także szkoła wieczorowa nr 7. 

1950 – 1953 Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Liceum nr 27 staje się pełną 

szkołą jedenastoletnią. Przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny. Wtedy maturę zdał 

między innymi ks. Adam Boniecki (do 1999 r. redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego). 

 Lipiec 1952 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. 

1953 – 1954 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Podstawowego i Licealnego nr 27. 

1946 – 1973 Szkoła Podstawowa nr 34. 

1951 – 1970 Szkoła dla Pracujących nr 7. 

1965 – 1971 ZSH dla pracujących Stołecznego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu 

Artykułami Przemysłowymi. 

1968 – 1976 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca nr 8. 

1973 – 1975 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15. 

1954 – 1973 Szkoła Podstawowa nr 41 została przeniesiona na ulicę Bednarską 2/4. 

1972/1973 Decyzją Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej z dnia 22 lipca 1973 r. z dniem 

1 września 1973 r. Szkoła Podstawowa nr 41 przeniosła się do budynku przy ulicy 

Drewnianej 8; 

1973/1974 Dyrektorem szkoły został Jan Strzelec; w budynku rozpoczęło działalność 

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”; 

1974/1975 - 14 maja 1975 r.  otwarta została Izba Pamięci; 

1976/1977 Dyrektorem szkoły został Jan Dorosiewicz; rozpoczynają się starania o nadanie 

szkole imienia Stanisława Staszica; 
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W latach 1979 – 1982 dyrektorem szkoły był Krzysztof Hanżek; 

1982/1983 Dyrektorem szkoły została Hanna Zientara; 31 maja 1983 r. odbyła się uroczystość 

nadania szkole imienia Stanisława Staszica. Sztandar szkoły został ufundowany przez Radę 

Rodziców;  9 sierpnia 1983 r. budynek szkoły został wpisany pod numerem 1229 w rejestr 

zabytków Miasta Stołecznego Warszawy;  

1989/1990 Dyrektorem szkoły została Jolanta Brzozowicz; 

1990/1992 W szkole powstały dwa pierwsze oddziały integracyjne na poziomie klasy I i II,  

przyjęto 14 uczniów; 

1994/1995 Dyrektorem szkoły została Wanda Szklarska; szkoła otrzymała środki  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiające zakup 

urządzeń rehabilitacyjnych; został opracowany Program pracy w oddziałach integracyjnych; 

1995/1996 Po pięćdziesięciu latach rozpoczął się kapitalny remont szkoły; 

1996/1997 -16 listopada 1996 r.  odbyły się uroczyste obchody  90 – lecia szkoły; odbywały 

się lekcje pokazowe w klasach integracyjnych dla nauczycieli z całej Polski organizowane 

przez Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej; 

1997/1998 Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł  Lidera Integracji; realizowany był 

międzynarodowy program ”Innowacje”, w ramach którego powstał katalog kryteriów i ocen 

zabawek oraz przedmiotów terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele 

naszej szkoły byli obecni na konferencjach w Berlinie i Halmstad w Szwecji; w maju 1998 r. 

odbył się pierwszy Festyn Środowiskowy organizowany przez szkołę „Bawmy się razem”; 

1999/2000 Uchwałą Rady Gminy Warszawa Centrum powstał Zespół Szkół nr 9 (obecnie 

69), w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 41 i Gimnazjum nr 40 z Oddziałami 

Integracyjnymi; usunięto kolejne bariery architektoniczne: zainstalowano podnośniki i windy, 

dobudowano skrzydło szkoły; 

2000/2001 Szkoła otrzymała w darze od Polonii Kanadyjskiej autobus do przewozu uczniów 

niepełnosprawnych – nazwany później „Sówkobus”. 

2001/2002 Pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty szkoła zorganizowała pierwszą 

Konferencję na temat „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów”; w maju odbył się  

V Festyn „Bawmy się razem” pod hasłem „10 lat integracji w naszej szkole”; 

2002/2003 2 października 2002 r. odbyła się uroczystość nadania imienia gimnazjum. 

Wybrano imię Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” (grupa walczyła podczas 

Powstania Warszawskiego na terenie Powiśla). Sztandar został ufundowany przez 

Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”. Odsłonięcia pamiątkowej 
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tablicy dokonali bratankowie Cypriana Odorkiewicza dowódcy „Krybara”: Pani Hanna 

Odorkiewicz – Sikocińska i Pan Andrzej Odorkiewicz; 

2003/2004 Odbyła się wizyta lidera ruchu Integracja, założyciela i redaktora głównego pisma 

„Integracja” Pana Piotra Pawłowskiego; uczniowie wzięli udział w I Konferencji 

Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych; zorganizowaliśmy I szkolny Festiwal 

Nauki pod hasłem „Dzieje nauki – rozmowa filozofów”; 

2004/2005 Dyrektorem szkoły została Pani Ewa Furmańska; z inicjatywy nauczycieli  

i rodziców rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych  

z Drewnianej; 

2006/2007 Rok obchodów 100 lat szkoły. Patronat honorowy nad obchodami objęli: 

Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście i Światowy Związek 

Żołnierzy Armii Krajowej. W szkole odbyły się spotkania z absolwentami: Panem 

Stanisławem Tymem i Wojciechem Mannem; rozpoczęła się tradycja organizowania 

marszobiegu „ Szlakiem Powiśla”; odbyła się pierwsza „Błękitna szkoła na morzu” – 

wycieczka uczniów do Szwecji; 

2007/2008 Za wzorcowe dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

otrzymaliśmy prestiżową nagrodę w konkursie „Warszawa bez barier”; rozpoczął występy 

Chór Nauczycieli z Drewnianej – dając pierwszy koncert noworoczny; w czerwcu odbył się II 

szkolny festiwal nauki „ Człowiek istota twórcza i myśląca”; w szkole została po raz pierwszy 

pokazana objazdowa wystawa „Eksperymentuj” zorganizowana przez Centrum Nauki 

Kopernik; rozpoczął działalność Teatr z Drewnianej i spektaklem „Telefon” zajmuje II 

miejsce w Wojewódzkim  przeglądzie Teatrów Szkolnych ”Melpomena w szkolnej ławie”; 

2008/2009 Rozpoczął się remont dachu szkoły; odbył się kolejny szkolny Festiwal Nauki pod 

hasłem „Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję”; 

2009/2010 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  wyróżnił trzech 

nauczycieli Medalem PRO MEMORIA za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach 

 i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej 

zakończeniu; 

2010/2011 Obchodziliśmy 105 rocznicę istnienia szkoły; powstał film nakręcony przez 

uczniów „A ja lubię moją szkołę”, za który otrzymaliśmy II miejsce w konkursie „Warszawa 

bez barier”; 

2012/2013 Po wielu latach starań rozpoczął się remont szkolnego boiska; otrzymaliśmy 

tablicę interaktywną za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Żyj smacznie  

i zdrowo”; w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów uczniowie otrzymali złotą 
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Wenę za zajęcie I miejsca w konkursie recytatorskim, tanecznym i plastycznym oraz srebrną  

w konkursie filmowym i teatralnym; w IX Międzyszkolnym Konkursie Literackim  

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty zajmujemy I miejsce; 

2013/2014 Szkoła została wyróżniona medalem PRO PATRIA  za szczególne zasługi  

w kultywowaniu pamięci o niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej; 

2014/2015 Dyrektorem została Pani Beata Ostałowska; rozpoczął się remont zabytkowej 

elewacji budynku szkoły; nauczyciel nauczania zintegrowanego zajął II miejsce w  

I Ogólnopolskim Plebiscycie Internetowym „Nauczyciel roku 2014/2015”; gościliśmy 

studentów AISEC (największej organizacji studenckiej na świecie). Goście przybyli z Turcji, 

Tunezji, Egiptu i Grecji, opowiadali o swoich obyczajach, historii i religii; zorganizowana 

została kolejna ogólnowarszawską konferencję na temat ”Uczeń ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”.
70

 

Ze względu na tak bogatą historię szkoły tradycja jest wpisana w każdy wymiar 

funkcjonowania placówki. Żeby jednak nie potraktowana została jak skansen wszystkim 

pracownikom przyświeca hasło: „Z tradycją w przyszłość”. 

2. Organizacja Zespołu Szkół Nr 69 

       2.1 Sytuacja prawna 

Zespół Szkół Nr 69 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie jest placówką publiczną. Organem 

prowadzącym szkołę jest  miasto stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

2.2 Szkoły tworzące Zespół Szkół nr 69 

Obecnie w Zespole Szkół nr 69 funkcjonują następujące szkoły: 

- Szkoła Podstawowa Nr 41  z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 

- Gimnazjum Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy 

Bojowej  „Krybar”. 

       2.3 Zaplecze socjalne placówki 

Z biegiem lat szkoła stawała się placówką coraz bardziej nowoczesną. Obecnie posiada 

pracownię komputerową, wszystkie sale lekcyjne z dostępem do Internetu – ze względu na 

dziennik elektroniczny Librus, skomputeryzowaną bibliotekę, w salach tablice interaktywne 

albo zestaw TV, gabinet pielęgniarki, stołówkę, salę gimnastyczną, sale rehabilitacyjne, salę 

do terapii Tomatisa, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku 

funkcjonuje system monitoringu. 
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2.4 Elementy tworzące system tożsamości wizualnej placówki 

System tożsamości wizualnej jest efektownym narzędziem w kształtowaniu pozytywnego 

wizerunku szkoły. Odgrywa on ważną rolę w postrzeganiu placówki i umiejscowieniu jej  

w środowisku potencjalnych odbiorców. Należy pamiętać, że o wyborze szkoły często 

decydują emocje i odczucia, które można kształtować poprzez dobrze dobrany system 

tożsamości wizualnej. 

 

Na system tożsamości wizualnej Zespołu Szkół Nr 69 składają się: sztandar, papier firmowy, 

strona internetowa, krawaty dla uczniów gimnazjum. 

Wygląd budynku i jego wyposażenie to element o dużym znaczeniu w systemie tożsamości 

wizualnej. 

 

 

 

                                             Wejście do szkoły podstawowej 
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 Wejście do gimnazjum 

Widok szkoły od ul. Dobrej 

Papier firmowy używany do korespondencji to również ważny element identyfikacji szkoły. 

Znajdują się tam szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 69, adres, numery telefonu, 

faxu, adres e-mail. 

Strona internetowa www.zs69.x.pl zawiera dużo istotnych informacji. Można tam znaleźć 

historię szkoły, informację o patronach, kadrze, zajęciach dodatkowych, dokumenty, 

aktualności i sukcesy, a także informacje o rekrutacji i doradztwo zawodowe, realizowanych 

projektach i innowacjach pedagogicznych. 

3. Konkurencja 

Zespół Szkół nr 69 działa na terenie dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Na terenie tej 

dzielnicy znajdują się inne szkoły z oddziałami integracyjnymi – 2 szkoły podstawowe  

i 1 gimnazjum. Szkoła nie ma problemu z naborem uczniów posiadających orzeczenia  

do kształcenia specjalnego. Rodzice tych uczniów podkreślają, że słyszą dobre opinie  

http://www.zs69.x.pl/
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o szkole. Wiedzą, że kadra jest wyspecjalizowana w pomocy uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Problemem jest to, że Śródmieście nie jest dzielnicą rodzin  

z dziećmi. Uczniowie często są dowożeni do niej przez rodziców ( w drodze do pracy ). 

Atutem ZS nr 69 jest dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych- w budynku 

znajdują się: winda oraz podnośniki. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to klimat w niej 

panujący oraz relacje panujące między nauczycielami a uczniami, rodzicami a nauczycielami. 

Potwierdzają to badania ankietowe przeprowadzane wśród uczniów i rodziców. Uczniowie 

podkreślają, że szkoła jest dla nich bezpiecznym miejscem. Zwłaszcza zwracają na to uwagę 

uczniowie gimnazjum, bo w małej placówce czują się znani, a ich problemy zauważone. 

W szkole kładzie się nacisk na rozwój umiejętności społecznych poprzez udział uczniów  

w różnych akcjach wolontariatu czy działaniach samorządu uczniowskiego. 

4. Misja i wizja Zespołu Szkół nr 69 

Misją szkoły jest:  

1) zapewnienie opieki, wsparcia i stworzenie optymalnych warunków wszechstronnego 

rozwoju ucznia zdrowego i niepełnosprawnego;  

2) stworzenie atrakcyjnych warunków do współtworzenia wiedzy, poznawania siebie  

i swoich zdolności, uczenia się nawiązywania przyjaźni, spierania się o modele życia  

i związane z nim wartości oraz samodzielnego podejmowania potrzebnych społecznie zadań;  

3) zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom poprzez uwzględnienie ich 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań, a także ich możliwości psychofizycznych;  

4) dbanie o to, by każdy uczeń osiągał sukcesy i uzyskiwał maksymalną, na miarę swoich 

możliwości, samodzielność i niezależność;  

5) stwarzanie warunków do rozwoju osobowości ucznia, ponoszenia przez niego 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;  

6) pomaganie uczniom w krytycznym postrzeganiu rzeczywistości, w odkrywaniu, 

analizowaniu i interpretowaniu zjawisk;  

7) rozwijanie twórczego myślenia, zachęcanie do inicjatyw, w celu dobrego przygotowania do 

dalszego życia;  

8) stworzenie szczególnego klimatu zaufania, akceptacji, tolerancji i otwartości, tak aby 

uczniowie w szkole czuli się bezpiecznie, mogli dzielić się swoimi sukcesami i porażkami  

z innymi oraz nabierać wiary we własne siły i możliwości;  
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9) stworzenie warunków otwartego dialogu miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami  

i środowiskiem lokalnym, by uczniowie dobrze czuli się w szkole, identyfikowali się z jej 

celami i wartościami.
71

 

Celem Zespołu jest wykreowanie absolwenta, który będzie człowiekiem:  

1) dbającym o piękno języka ojczystego;  

2) znającym i kultywującym tradycje narodowe;  

3) wykorzystującym wiedzę dotychczasowego dziedzictwa historycznego i kulturalnego  

do rozwijania swoich zainteresowań;  

4) tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych;  

5) dbającym o zdrowie i środowisko naturalne;  

6) przygotowanym do pełnienia ról społecznych i obywatelskich;  

7) umiejącym pracować w zespole;  

8) potrafiącym myśleć krytycznie i formułować pytania;  

9) umiejącym zaadoptować się do zmieniającej się sytuacji;  

10)mającym świadomość przynależności do wspólnoty europejskiej i potrafiącym 

wykorzystywać możliwości z tym związane.
72

 

5. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym 

5.1 Formy współpracy z rodzicami 

W Zespole Szkół Nr 69 funkcjonuje Rada Rodziców, która działa w oparciu o regulamin. 

Prezydium RR ściśle współpracuje z dyrekcją szkoły, samorządem uczniowskim, pedagogiem 

szkolnym, wychowawcami klas. Rodzice współdecydują o formach pomocy dzieciom - 

pomoc materialna, współuczestniczą w opracowywaniu programu wychowawczego  

i profilaktyki. Rodzice są współautorami wielu cennych inicjatyw zarówno w zakresie 

dydaktyki – inicjatywy dotyczące uczenia się pozaszkolnego ( konkursy, festiwale, koncerty ) 

oraz w zakresie wychowania – wolontariat, pomoc innym. Czują się współodpowiedzialni  

za wizerunek szkoły. To dzięki ich uporowi i determinacji miał miejsce remont boiska 

szkolnego, który odwlekany był z powodu roszczeń reprywatyzacyjnych. 

5.2 Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Placówka współpracuje z wieloma podmiotami ze środowiska lokalnego. Przede wszystkim 

jest to Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 oraz poradnie specjalistyczne, jako że 

uczniami Zespołu Szkół Nr 69 są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
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specjalnego ze względu na autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchową, 

niepełnosprawność intelektualną i inne. Nauczyciele otrzymują wsparcie w pracy  

z tymi uczniami od metodyków ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zatrudnionych 

w szkole i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.  

W zakresie realizacji programu religii ZS Nr 69 współpracuje z parafią świętej Teresy  

od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka 4 a. 

Szkoła współpracuje również z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. 

Andrzeja Tymowskiego przy ul. Konwiktorskiej 3/5 zarówno w zakresie pomocy materialnej 

dla rodzin uczniów oraz wsparcia rodzin wielodzietnych albo nie radzących sobie  

w codziennym funkcjonowaniu. 

Od dwudziestu lat szkoła jest organizatorem festynu integracyjnego „Bawmy się razem”,  

w którym uczestniczy środowisko lokalne. Uczniowie, rodzice oraz okoliczni mieszkańcy nie 

tylko bawią się w trakcie festynu, ale także uczestniczą w jego przygotowaniu,  

np. przygotowanie stoisk, z których dochód jest przeznaczany na konkretny cel ( co roku 

inny- od pomocy uczniom niepełnosprawnym po wyposażenie gabinetów specjalistycznych  

w szkole). 

W pomoc środowisku lokalnemu prężnie włącza się szkolny wolontariat. Brał udział  

w zbiórce pieniędzy i darów  na schronisko dla psów, zbiórce przyborów szkolnych, akcji 

„Szlachetna paczka” itp. 

Ze względu na to, że gimnazjum nosi imię żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej 

„Krybar” szkoła współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego, organizuje spotkania  

z żołnierzami, wśród  których są absolwenci szkoły przy ul. Drewnianej. 

6. Promocja Zespołu Szkół Nr 69 

6.1 Sprzedaż osobista 

 W przeciwieństwie do innych narzędzi promocji marketingowej, takich jak: reklama, 

promocja sprzedaży czy public relations, sprzedaż osobista opiera się na bezpośrednim 

kontakcie sprzedawców z potencjalnymi klientami i polega na dwustronnej komunikacji, 

która obejmuje nie tylko prezentację produktów firmy, ale powinna również ułatwić 

rozwiązanie problemów klientów firmy w celu stworzenia z nimi długotrwałych relacji.
73
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74

 

W szkole o sprzedaży bezpośredniej możemy mówić wtedy, gdy klient z własnej inicjatywy 

przychodzi i oczekuje informacji na temat oferty placówki, ale także, gdy przedstawiciele 

szkoły przedstawiają informacje o niej. Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 69 odwiedzają 

przedszkola przedstawiając ofertę Szkoły Podstawowej nr 41 oraz szkoły podstawowe, 

którym prezentowali ofertę Gimnazjum Nr 40 – co w tym roku szkolnym po raz pierwszy się 

nie odbyło ze względu na reformę edukacji. Dzięki takiej formie przekazu potencjalny klient 

może uzyskać informację o szkole, zanim do niej przyjdzie osobiście. Ważne jest, aby osoba, 

która ma być klientem szkoły, miała do czynienia tylko z profesjonalistami- począwszy  

od sekretariatu, woźnych aż po nauczycieli. Kompetentny pracownik jest najlepszą 

wizytówką placówki. 

6.2 Dni otwarte 

W każdym roku szkolnym organizowane są dni otwarte szkoły. Osobno odbywały się dni 

otwarte dla kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej i oddziałów „O”, osobno dla 

kandydatów do klas pierwszych gimnazjum. Ten rodzaj promocji od kilku lat cieszy się 

zainteresowaniem kandydatów i ich rodziców. Po oficjalnym spotkaniu z dyrektorem 

placówki w sali gimnastycznej, wszyscy chętni zapraszani są do zwiedzenia szkoły, 

uczestniczenia w zabawach, mini konkursach, rozmowach z uczniami i nauczycielami.  

W każdej pracowni czekają uczniowie wraz z opiekunami sal, którzy udzielają 
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wyczerpujących informacji na temat działalności szkoły. Przy okazji takich spotkań 

podkreślane są atuty placówki – małe klasy, indywidualizacja pracy z uczniem, nastawienie 

na rozwój nie tylko intelektualny, ale i społeczny, organizacja wielu imprez oraz nauki poza 

murami szkoły ( lekcje muzealne, udział w Festiwalu nauki, warsztatach, spotkaniach, 

konkursach, imprezach ). Podkreślany jest związek ze środowiskiem lokalnym. W ostatnich 

latach nacisk kładziony jest na aktywne uczenie się języków obcych – wymiana 

międzynarodowa, udział w projektach.  

6.3 Reklama  

W Zespole Szkół nr 69 znalazły zastosowanie następujące rodzaje reklamy:  

a) wydawnicza 

b) zewnętrzna 

c) internetowa 

Ad. a 

Reklama wydawnicza obejmuje druki reklamowe np. prospekty, foldery, informatory, ulotki. 

Ulotki to narzędzie elastyczne, które pozwala na kontakt z klientem w jego wolnym czasie. 

Szkoła wydaje co roku ulotki reklamujące placówkę, które rozdawane są podczas dni 

otwartych. Zawierają one informacje na temat atutów szkoły, sukcesów oraz tego, co oferuje 

ona uczniom. Po konsultacjach z osobami profesjonalnie zajmującymi się promocją, ulotki są 

udoskonalane.  

Marketing realizowany za pomocą materiałów drukowanych pozwala utrzymać kontakt  

z aktualnymi klientami, budować z nimi trwałe relacje oraz wzmacniać swą wiarygodność. 

Ad. b 

Reklama zewnętrzna jest uzupełniającą formą komunikacji szkoły z otoczeniem Głównymi 

środkami wykorzystywanymi w reklamie zewnętrznej są afisze, plakaty, tablice informacyjne, 

bannery. Za ich pomocą społeczność szkolna oraz inni mogą zapoznać się z informacją  

na temat: 

- rekrutacji 

- akcji charytatywnych prowadzonych przez uczniów 

- imprez szkolnych 

- sukcesów uczniów. 

 Takie tablice informacyjne umieszczone są na płocie szkoły, dzięki czemu są widoczne dla 

wszystkich osób idących ulicą Dobrą do Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Nauki 

Kopernik albo stacji metra.  

http://www.tanieulotki.pl/
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Reklama zewnętrzna jest relatywnie tania i stała, ponadto łatwa i powszechna, jednak przez to 

występuje zupełny brak selektywności odbiorców, jak i sprawdzenia rezultatów takiej 

kampanii. 

Ad. c 

Strona internetowa szkoły jest łatwo dostępnym źródłem wiedzy o placówce, gdyż obecnie 

coraz większego znaczenia nabiera internetowa promocja. Szkoła jako instytucja tworzy  

w Internecie środowisko, którym, poza nauczycielami i uczniami, może być zainteresowana 

także szersza społeczność. Strona WWW Zespołu Szkół Nr 69 stanowi wizytówkę szkoły,  

daje  możliwość prezentowania prac uczniów, przedstawiania ich sukcesów. Jest nośnikiem 

informacji dla kandydatów – potencjalnych uczniów.   

    6.4 Public relations 

Podstawowym celem działań w tej dziedzinie jest wykreowanie i utrwalenie pozytywnego 

wizerunku szkoły. „Z pozytywnym wizerunkiem placówki wiąże się klimat zaufania, jaki 

tworzy się w jej otoczeniu poprzez zachęcanie potencjalnych klientów do skorzystania  

z oferowanej usługi.”
75

 Pozytywny wizerunek szkoły sprzyja również poczuciu dumy 

 z powodu uczęszczania do danej placówki. 

W Zespole Szkół Nr 69 od kilku lat podejmowane są planowe działania w celu utrwalenia 

pozytywnego wizerunku szkoły, a także przyciągnięcia do niej uczniów zdolnych. Od wielu 

lat szkoła ma dobrą opinię wśród rodziców uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia 

specjalnego, uchodzi za lidera integracji. Podejmowane są różne działania, dzięki którym 

szkoła znana jest z udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Dwóch doradców metodycznych ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zatrudnionych 

w szkole zapewnia wsparcie nauczycielom. Organizowany jest turniej wiedzy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie prężnie działają w szkolnym wolontariacie 

oraz samorządzie uczniowskim. Od kilku lat placówka jest organizatorem konferencji 

samorządów szkolnych szkół podstawowych.  

Dodatkowe działania zostały podjęte we wrześniu 2016 roku w celu zwiększenia liczby 

kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej. Działania zaplanowano na cały rok 

szkolny. Raz w miesiącu odbywały się „Czwartkowe spotkania na Drewnianej” dla 

przedszkolaków – za każdym razem tematyka zajęć była inna ( odbyły się zajęcia muzyczne, 

plastyczne, zajęcia o kosmosie, spotkania z fizyką i chemią ). 

                                                           
75

 Krzyżak M. Działania promocyjne szkół i uczelni, Marketing i rynek, 12/2000 



50 
 

W Public relation wpisuje się także, wspomniany wcześniej, Festyn rodzinny „Bawmy się 

razem”. Od początku jego ideą było tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły. Festyn nie 

tylko daje okazję do dobrej zabawy, ale także umożliwia uczniom zaprezentowanie swoich 

talentów i umiejętności oraz rozwija w nich postawy prospołeczne. W przygotowanie 

zaangażowana jest cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Ciasta 

i sałatki cieszą się uznaniem okolicznych mieszkańców Powiśla. Występy na estradzie budzą 

zawsze niekłamany podziw słuchaczy. Uczniowie wkładają wiele pracy i wysiłku  

w pokazanie swoich talentów. Wszyscy poszukujemy sponsorów. Uczniowie docierają  

do różnych instytucji z prośbą o wsparcie. Zapraszani są znani ludzie estrady ( m.in. Majka 

Jeżowska). Dobra zabawa połączona jest ze zbiórką pieniędzy na potrzeby 

niepełnosprawnych uczniów albo szkoły. W efekcie uczniom opłacony został  w turnusach 

rehabilitacyjnych, zakupione zostało specjalistyczne wyposażenie łazienki ułatwiające 

niepełnosprawnej ruchowo dziewczynce czynności higieny osobistej, inny uczeń otrzymał 

nowoczesne protezy nóg, a jeszcze inny nowy wózek inwalidzki. 

Szkoła jest organizatorem konferencji samorządów śródmiejskich szkół podstawowych. Ich 

celem jest inicjowanie dyskusji na ważne dla uczniów tematy, wymiana doświadczeń  

i pomysłów oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

Uczestniczy pracują w  grupach  nad rozwiązaniem problemów, mogą porozmawiać  

z nauczycielami i dyrekcją. Spotkania  są  świetną okazją do wzajemnej inspiracji i wymiany 

pomysłów oraz doświadczeń.  
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Zakończenie 

System gospodarki rynkowej spowodował, że szkoły konkurują ze sobą. Wymusza  

to dostosowywanie oferty do oczekiwań klientów. Szkoły zmuszone są po sięgnięcie  

do narzędzi marketingowych, by przygotować profesjonalnie ofertę oraz umieć dotrzeć z nią 

do odbiorców. Marketing usług oświatowych staje się powszechny, czasami nieświadomie 

stosowany. Istotną rzeczą staje się ewaluacja działań marketingowych prowadzonych przez 

szkołę. Rynek i potrzeby klienta ulegają zmianie i dlatego elementy promocji powinny być 

systematycznie weryfikowane.  

W najbliższych latach szkoły zmuszone będą do weryfikacji działań marketingowych  

ze względu na zaplanowaną reformę oświaty i powrót do systemu, w którym szkoły 

podstawowe będą 8- letnie, szkoły branżowe 3 – letnie,  licea 4 – letnie, technika 5-letnie.  

W związku z tym zmieni się sieć szkół, część z nich przekształcona zostanie w inne placówki, 

a to wymusi nowe działania. I tak na przykład, dotychczasowe gimnazjum, które stanie się 

liceum, będzie musiało przekonać potencjalnych uczniów, że jego oferta jest równie 

atrakcyjna, jak szkół, które od lat istnieją na rynku oświatowym. 

Niniejsza praca łączy zagadnienia teoretyczne z zakresu marketingu edukacyjnego oraz 

rozwiązania praktyczne na przykładzie konkretnej placówki. Jest to również promocja 

Zespołu Szkół Nr 69 w Warszawie, w której mam zaszczyt i przyjemność pracować. 
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pod kierunkiem DR JOANNY ŻUKOWSKIEJ 

 

 

 

Świadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze 

mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Oświadczam również, że przedstawiona praca dyplomowa nie była wcześniej przedmiotem procedur 

związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyżej uczelni. 
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