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Polityka edukacyjna

Znaczenie
edukacji pr awnej
Bogdan Bugdalski
Co do tego, że edukacja prawna dzieci i młodzieży
jest potrzebna, nie ma wątpliwości. Jednak pytanie,
czy zagadnienia obecnie nauczane w szkołach są
wystarczające, nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością brakuje pokazywania tych tematów
od strony praktycznej, dlatego środowiska prawnicze
starają się wzbogacać wiedzę uczniów, wykorzystując ku temu różne okazje, takie jak np. obchodzony 15 marca z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów
Polskich „Iustitia” Dzień Edukacji Prawnej, którego
współorganizatorem jest Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”.
s. 10
Co w prawie piszczy

Z a s ad y r ek r ut acji
do szkó ł
Joanna Lesińska
Autorka przygotowała opis przebiegu rekrutacji do
publicznych szkół dla dzieci i młodzieży (oprócz szkół
branżowych), z uwzględnieniem wymaganych dokumentów, branych pod uwagę przez komisję rekrutacyjną kryteriów i przyznawanych za nie punktów oraz
procedury odwoławczej. W tekście znajdą Państwo
również wyszczególnienie zmian, które weszły w życie 1 stycznia.
s. 24
Nowe technologie

E- uz a leżnienia
behawior a lne
Anna Puścińska
Wraz z upowszechnianiem się internetu i nowych technologii obserwujemy wzrost liczby uzależnień behawioralnych. W grupie szczególnego ryzyka są dzieci
i młodzież, ponieważ w przeciwieństwie do dorosłych
brak im mechanizmów samokontroli chroniących
przed zachowaniami prowadzącymi do uzależnienia. Problem może jednak dotknąć również rodziców i nauczycieli – osób, które powinny skupiać się
na proﬁlaktyce oraz ochronie podopiecznych. s. 46

Szanowni
Państwo

D

yrektorzy odgrywają różne role społeczne i zawodowe, nie zawsze w związku z pełnioną funkcją
zarządczą. Są nie tylko pracodawcami, kierownikami jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, lecz także uczestnikami życia środowiska lokalnego
i edukacyjnego.
Czy łączenie różnych ról pomaga, czy przeszkadza
w pracy szkoły? Jak pracownicy, uczniowie, rodzice odbierają takie zaangażowanie w działania pozaszkolne?
W jaki sposób reagują na nieobecność dyrektora? Czy
podejmowanie dodatkowych zadań wpływa pozytywnie na rozwój kierowanej przez niego szkoły, organizację
i efekty jej funkcjonowania? To kwestie, nad którymi dyrektorzy zastanawiają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy
przychodzi kryzys, czują się przeciążeni obowiązkami, pojawiają się kłopoty Czy łączenie ról
zdrowotne, coś się nie udaje, inni zaczyprzez dyrektora
nają mieć pretensje.
Zapytaliśmy dyrektorów o ich opinię pomaga
w tej sprawie. W reportażu przygotowa- w pracy szkoły?
nym przez Włodzimierza Kaletę opowiadają, co im daje aktywność pozaszkolna, jak wpływa
na wymagania stawiane dyrektorom oraz jak odnajdują
właściwe proporcje między swoją działalnością w szkole i poza nią.
Przeciążenie obowiązkami to problem, który dotyka
również naszych uczniów, czego jednym z powodów może być brak jednolitej strategii dotyczącej prac domowych.
Temat ten wielokrotnie gościł na łamach „Dyrektora Szkoły”. Wracamy do niego za sprawą akcji #zadaNIEdomowe
– wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
organizacji pozarządowych, m.in. ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji. Przygotowany przez nich poradnik
zawiera wskazówki pomagające stworzyć szkolne reguły
dotyczące zadawania lekcji. W marcowym Niezbędniku
przedstawiamy założenia tego pomysłu i poddajemy analizie proponowane rozwiązania. Przytaczamy również
opinie i komentarze dyrektorów na ten temat, prezentujemy przykłady dobrej praktyki oraz sposoby radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami. Mamy nadzieję, że lektura tych artykułów będzie dla Państwa inspiracją i zachętą do wypracowania spójnych ustaleń na poziomie szkoły.

Małgorzata Pomianowska
redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”

s. 19
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Dyrektorze
pamiętaj o…
marca – ustalenie przez organizatorów terminu rekolekcji wielkopostnych i powiadomienie o nim
dyrektora szkoły (co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem); kościoły
i związki wyznaniowe powinny ustalić
wspólny termin rekolekcji;
– przyznanie dodatków motywacyjnych nauczycielom na kolejny okres
(np. kolejne pół roku).

2

marca – złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA (jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady
budżetowe).

5

marca – poinformowanie na piśmie ucznia/absolwenta o wskazanym sposobie (sposobach) dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego
do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychoﬁzycznych (termin
upływa 10 marca).

9

marca – złożenie miesięcznego sprawozdania budżetowego Rb-27S, Rb-28S (jednostki
budżetowe).

10

marca – wpłata pobranych
zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.

20

marca – wypłata pracownikom szkoły dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
– wystąpienie do Ministra Edukacji
Narodowej lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem
o wyrażenie zgody na prowadzenie
eksperymentu w szkole.

31

kwietnia – przekazanie informacji
(szkoły podstawowe prowadzone
przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz informacji i wniosku (szkoły
podstawowe prowadzone przez osoby
prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby ﬁzyczne) w sprawie dotacji celowej na zakup
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

marzec 2020

1

6

Potrzebne
zawody

Już po raz drugi minister edukacji ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta
szkolnictwa branżowego. Prognozę
podzielono na część krajową i wojewódzką, a zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników
w poszczególnych zawodach ułożono w kolejności alfabetycznej.
Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik,
elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń,
mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator
maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik
programista, technik spawalnictwa,
technik transportu kolejowego.
W poszczególnych województwach listy istotnych zawodów się
różnią, np. w dolnośląskim dominują profesje związane z górnictwem,
w lubelskim z logistyką i spedycją,
a w mazowieckim z budownictwem.
Samorządy otrzymają na 2021 r.
zwiększoną subwencję oświatową na te szkoły, które kształcą
w zawodach wskazanych w obecnej prognozie. Więcej: www.gov.pl/
web/edukacja/zawody-potrzebnena-rynku-pracy--obwieszczenieministra-edukacji-narodowej.


NIK zbada zabezpieczenia szkół
zy szkoły są przygotowane na
wypadek wystąpienia zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych? – to
jedno z pytań, na jakie będzie chciała odpowiedzieć w tym roku Najwyższa Izba Kontroli. Wśród kwestii dotyczących edukacji znalazła się również organizacja pracy nauczycieli
w szkołach publicznych – kontrolerzy
sprawdzą, czy sprzyja ona właściwej
realizacji nauczycielskich zadań.
Ponadto w planach NIK na 2020 r.
(www.nik.gov.pl/plik/id,21711.pdf)
znalazły się kontrole dotyczące:

C

– kształcenia w szkołach specjalnych – czy jest realizowane
w sposób prawidłowy i czy wspiera adaptację uczniów do dorosłego życia,
– bezpłatnego dowożenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do
szkół oraz placówek oświatowych
– czy gminy prawidłowo wywiązują się z tego zadania,
– opieki stomatologicznej ﬁnansowanej ze środków publicznych
– czy dzieci i młodzież szkolna mają zapewniony do niej dostęp. 

A K T U A L N O Ś C I

Kłopotliwe dobro dziecka
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zmiany
w przepisach regulujących
postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli.
Od września 2019 r. dyrektor szkoły
ma obowiązek zawiadamiać rzecznika dyscyplinarnego o każdym czynie
naruszającym prawa i dobro dziecka. Ponieważ jednak czyny te nie zostały precyzyjnie określone, zawiadomienia dotyczą również spraw
błahych. – Zdarzają się przypadki,
gdy rodzice uznają, że czynem uderzającym w dobro dziecka jest wystawienie mu niskiej oceny – mówi

portalowi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I dodaje, że
dyrektor powinien mieć prawo decyzji, czy skarga jest zasadna.
Za zmianami jest również resort edukacji. – Z jednej strony nie
chcielibyśmy wyeliminować sytuacji, w której nauczyciel złamie prawo
i na mocy przepisów nie będzie można mu wytoczyć postępowania dyscyplinarnego, a z drugiej strony nie
chcielibyśmy doprowadzić do absurdalnych sytuacji, kiedy za sam podniesiony głos na sali gimnastycznej
nauczyciel jest stawiany przed rzecznikiem dyscyplinarnym – podkreśla
minister Dariusz Piontkowski.


Łacina w liceum
do wyboru

Projekt „Granie
na ekranie”

ozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania, które
weszło w życie 1.09.2019 r., wprowadziło na listę przedmiotów do wyboru w czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletnim technikum język łaciński i kulturę antyczną. Od roku szkolnego 2020/2021,
ustalając jeden przedmiot realizowany w klasie I, dyrektorzy tych szkół
będą mieli do wyboru ﬁlozoﬁę, plastykę, muzykę i właśnie łacinę (godzina tygodniowo). W związku z tym
resort edukacji uzupełnił rozporządzenie w sprawie podstawy programowej o przedmiot język łaciński
i kultura antyczna.


R

R

esort edukacji zachęca do udziału w badaniu, którego celem jest
pozyskanie informacji na temat tego, jak młodzi ludzie korzystają z gier
cyfrowych: jakie są korzyści, a jakie
negatywne konsekwencje, jaka jest
skala zjawiska. Zebrane wyniki posłużą m.in. do opracowania rekomendacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczących odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.
Aby wziąć udział w badaniu, należy zarejestrować się na stronie
https://rejestracja.granienaekranie.
com.pl/. Do udziału zaproszeni są
uczniowie od IV klasy szkoły podstawowej.


Geoinformacja w nauce geograﬁi
onieważ nowa podstawa programowa z geograﬁi kładzie
szczególny nacisk na wykorzystanie technologii geoinformacyjnych, resort edukacji na stronie
w w w . g o v. p l / w e b / e d u k a c j a /
geoinformacja-w-szkolnejedukacji-geograficznej--poradnik
udostępnił poradnik dla nauczycieli. Zawiera on m.in. 18 scenariuszy lekcji oraz wskazówki, jak wykorzystać na lekcjach smartfony,

P

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

aplikacje, systemy informacji geograﬁcznej (GIS), mapy synoptyczne,
obrazy satelitarne i nawigację.


Dyrektorze
pamiętaj o…
kwietnia – ustalenie – na podstawie ramowego planu nauczania – szkolnego planu nauczania dla
danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego
lub tygodniowego rozkładu zajęć (termin ustala dyrektor);
– przekazanie arkusza organizacji
szkoły do związków zawodowych
celem zaopiniowania (na wydanie
opinii organizacje związkowe mają
czas do 17 kwietnia).

3

9–14
17

kwietnia – wiosenna
przerwa świąteczna.

kwietnia – wyrażenie zgody
na organizację wycieczek i imprez zagranicznych po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
(termin ustala dyrektor szkoły).
kwietnia – przekazanie arkusza organizacji szkoły wraz
z opiniami związków zawodowych
organowi prowadzącemu;
– egzamin ósmoklasisty – język polski.

21

22
23

kwietnia – egzamin ósmoklasisty – matematyka.
kwietnia – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowo-

żytny.

kwietnia – podjęcie decyzji o zamiarze nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami w przyszłym roku szkolnym;
– konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie wypowiedzenia
nauczycielom zatrudnionym na podstawie umów o pracę lub mianowania
(termin ustala dyrektor szkoły);
– zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych
w szkołach ponadpodstawowych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu
września.

24

7

A K T U A L N O Ś C I

Dyrektorze
pamiętaj o…
kwietnia – złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

23

kwietnia – zakończenie
archiwizowania akt szkoły
i przekazanie do archiwum.

24

kwietnia – złożenie oświadczeń majątkowych przez dyrektora szkoły według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedniego wraz
z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
podatkowym (PIT) za rok poprzedni
i jego korektą.

29

kwietnia – wypłacenie drugiej raty stypendium Prezesa
Rady Ministrów.

30

maja – termin zaopiniowania
przez organ nadzoru pedagogicznego arkusza organizacji pracy szkoły.

20

Nagroda
od kuratora
Resort edukacji chce, by kuratorzy przyznawali nagrody nauczycielom. Samorządowcy uważają, że to dowód
braku zaufania i wkraczanie
w kompetencje dyrektora.
Obecnie wniosek o przyznanie
nauczycielowi nagrody kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa dyrektor szkoły (a w przypadku nagrody dla niego – organ prowadzący).
W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli znalazł się zapis, że takie wyróżnienie kurator może przyznać
z własnej inicjatywy.
Jak czytamy w uzasadnieniu, władze sprawujące nadzór pedagogiczny inspirują nauczycieli do poprawy
procesu kształcenia, zachęcają do
innowacyjnych działań, a nie mogą
docenić ich pracy.

W chwili, gdy zamykaliśmy ten
numer „Dyrektora Szkoły”, projekt
nowelizacji był jeszcze w konsultacjach
(https://legislacja.rcl.gov.
p l / p ro j e k t / 1 2 3 2 8 9 0 5 / k a t a l o g /
12655109#12655109), ale samorządowcy już zapowiedzieli, że zaopiniują go negatywnie. Ich zdaniem to dowód braku zaufania, o czym świadczy chociażby zapis w skutkach regulacji: pozwoli na docenienie pracy
tych nauczycieli, którzy niekiedy z różnych przyczyn, nie zawsze merytorycznych, nie znajdują uznania u swoich pracodawców. Argumentują, że
przyznawanie nagród swoim pracownikom należy pozostawić w zakresie
uprawnień dyrektora.


Bezpłatne szkolenia
dla nauczycieli

nauczycieli do tworzenia e-materiałów. Uczestników do projektu zgłasza dyrektor szkoły. Do wyboru jest
dziewięć ścieżek. Każda osoba odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze i przeprowadzi na ich podstawie zajęcia. Dla dyrektorów przygotowano dodatkowy
moduł on-line Aktywna lekcja z TIK,
wspomagający przygotowanie planu wdrożenia w szkole cyfrowych
metod nauczania. Więcej: https://
lekcjaenter.pl.


onad 75 tys. nauczycieli z całej
Polski ma okazję wziąć udział
w bezpłatnym szkoleniu z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami. Trwa nabór do projektu „Lekcja:
Enter”, którego celem jest zwiększenie udziału TIK w procesie dydaktycznym oraz przygotowanie

P

Kryteria rekrutacji
bez szczepienia
bowiązkowe szczepienie nie będzie ustawowym kryterium rekrutacyjnym do publicznego przedszkola. Minister edukacji nie podzielił
opinii Rzecznika Praw Obywatelskich,
że istnieje taka konieczność. Część
samorządów przyjmuje szczepienie
jako dodatkowe kryterium na drugim etapie rekrutacji, kiedy obowiązują warunki określone przez organ
prowadzący. Zdaniem RPO uchwały
samorządów są zaskarżane do wojewódzkich sądów administracyjnych,
sytuacja jest zróżnicowana i należałoby ją uregulować na poziomie
ustawowym. Resort uważa, że byłoby to dyskryminowanie prawne. 

marzec 2020
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Poradnik o aranżacji przestrzeni
badań oraz rozmów z nauczycielami i uczniami wynika, że
przestrzeń ma ogromny wpływ na
to, jak się uczymy. Dlatego Fundacja
Szkoła z Klasą we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy opracowała poradnik Zmiana (w) przestrzeni edukacyjnej. Dobre praktyki architektoniczne i funkcjonalne warszawskich szkół i przedszkoli.

Z

Publikacja dostępna bezpłatnie na
stronie
www.szkolazklasa.org.pl/
jak-zrobic-zmiane-w-przestrzeniedukacyjnej-nowa-publikacja-zdobrymi-praktykami/ pokazuje dobre przykłady zarówno z placówek
budowanych od zera, jak i starych
budynków, które – zwykle wspólnymi siłami całej społeczności – udało
się zmienić.


A K T U A L N O Ś C I

Wiosną Stypendia Rosną
W

każdym zakątku Polski, każdej społeczności i szkole są
zdolni uczniowie, których sytuacja ﬁnansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów
i umiejętności. Warto im pomóc.
W dniach 21 marca–21 czerwca odbędzie się akcja Wiosną Stypendia
Rosną, w ramach której Fundacja
Świętego Mikołaja podwoi zebrane

przez szkoły pieniądze na stypendia dla uczniów, przekaże pakiet do
prowadzenia zbiórek, pełną dokumentację, zaplecze administracyjne i materiały promocyjne. Wszyscy
nauczyciele zaproszeni są też na
bezpłatne warsztaty z prowadzenia
skutecznej kampanii fundraisingowej w szkole. Więcej: www.mikolaj.
org.pl/dla-szkol/.


Złoto na zimowych igrzyskach
olacy święcili triumfy na III Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, w których rywalizują sportowcy w wieku od 14 do
19 lat. Nasza reprezentacja zdobyła w Lozannie łącznie pięć medali. Złoty krążek wywalczył startujący w biathlonie Marcin Zawół. Pozostałe medale (trzy srebrne i brązowy)

P

to efekt startu Polaków w turnieju
drużyn mieszanych ze sportowcami
z innych krajów: Daria Kopacz zdobyła srebro w konkurencji łyżwiarskiej, na drugim stopniu podium stanęło także dwoje hokeistów – Alicja
Mota i Aleks Menc, a brązowym medalem cieszyła się hokeistka Anna
Kot.


Kalendarium
zmian prawnych
 16.01.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3.01.2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli
zakładów poprawczych i schronisk
dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu
i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania
odwoławczego (Dz.U. poz. 66).
 1.09.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.12.2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz.U. poz. 82).

REKLAMA

Prawo rodzica
do zwolnienia
dziecka z zajęć
zecznik Praw Dziecka udostępnił na stronie internetowej wzory oświadczeń rodziców, bo – tłumaczy – pojawiają się wątpliwości, jak
zgodnie z prawem powinny one wyglądać. Zgody dotyczą przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku dziecka i jego udziału w wycieczce. Jest też oświadczenie, że rodzic nie wyraża zgody na
uczestnictwo w lekcjach, pogadankach, apelach itd., których program
choćby częściowo nawiązuje m.in.
do edukacji seksualnej, antykoncepcji, różnorodności seksualnej, LGBT
– w zakresie wykraczającym poza
podstawę programową WDŻ.
Na oświadczenia podobnej treści
zwracał uwagę w niedawnym liście
do ministra edukacji Rzecznik Praw
Obywatelskich: – Obywatele proszą
o wyjaśnienie, jak daleko sięga prawo rodziców do wpływania na system edukacji, wynikające z prawa do
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – pisał.


Edukacja Moja Pasja

R

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

acja
Eduk asja
P
Moja

Polub nas na Facebooku
O
O
O
O

Sprawdź, o czym mówią pasjonaci edukacji
Dziel się swoją opinią o najnowszych zmianach w oświacie
Dowiaduj się jako pierwszy o nowych szkoleniach i konferencjach
Wygrywaj atrakcyjne nagrody i korzystaj z rabatów

www.facebook.com/EdukacjaMojaPasja
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Znaczenie

Fot. archiwum FEPI

edukacji
prawnej
Uczniowie z wizytą
w Sądzie Najwyższym

BOGDAN BUGDALSKI

Co do tego, że edukacja prawna dzieci i młodzieży jest potrzebna,
nie ma wątpliwości. Jednak pytanie, czy zagadnienia obecnie nauczane w szkołach są wystarczające, nie znajduje jednoznacznej
odpowiedzi. Z pewnością brakuje pokazywania tych tematów od
strony praktycznej, dlatego środowiska prawnicze starają się wzbogacać wiedzę uczniów, wykorzystując ku temu różne okazje, takie jak
np. obchodzony 15 marca z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Dzień Edukacji Prawnej, którego współorganizatorem
jest Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”.

marzec 2020

Z

astanawiając się, czy edukacja prawna jest potrzebna,
wystarczy sięgnąć po paremię prawniczą „nieznajomość prawa
szkodzi” (łac. ignorantia iuris nocet)
bądź przysłowie „Czego Jaś się nie
nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.
Argumentów dostarcza też otaczająca nas rzeczywistość. Bo nie tylko dzieci i młodzież, lecz także wielu dorosłych miałoby dziś problem
z odpowiedzią na pytanie, o co właściwie kłócą się politycy. Czym jest ta
Konstytucja, do której wszyscy wciąż
się odwołują, czym Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny,

10

Trybunał Konstytucyjny? O co chodzi w sporze o Krajową Radą Sądownictwa i co do tego ma Komisja Europejska, a zwłaszcza wyroki
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Dla świadomego obywatela są to kwestie o ogromnym znaczeniu.
Dla naszych uczniów na razie zapewne ważniejsze będą bardziej
przyziemne sprawy dotyczące ich codziennych problemów, czyli np. relacji z rówieśnikami, bezpieczeństwa
danych, prywatności w internecie,
praw konsumenta, ochrony własnej
godności i dobrego imienia, prawa

do wizerunku oraz praw autorskich
– ale to również argument przemawiający za tym, że edukacja prawna w szkołach jest potrzebna, i to na
wszystkich etapach.

Więcej prawa w szkole
W sporządzonym w 2012 r. przez
prawniczy think tank Fundację
INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa raporcie Edukacja prawna
– możliwości, szanse, bariery (D. Woźniakowska-Fajst, M. Stec, J. Śliwa,
Warszawa 2012, www.inpris.pl/
fileadmin/user_upload/documents/

P O L I T Y K A

W następnych latach większość
tych zadań zrealizowano. Elementy
prawa obecne są w programie szkół
podstawowych, i to nie tylko w klasach VII i VIII, a treści związane
z prawem znajdziemy na różnych
etapach i przedmiotach: w nauczaniu
wczesnoszkolnym, na godzinach wychowawczych, lekcjach historii, zajęciach doradztwa zawodowego i oczywiście podczas zajęć z WOS-u. Tematy te mają swoje miejsce również
w szkolnych programach wychowawczo-profilaktycznych.
Dziś jest już normą, że na początku roku szkolnego dzieci i rodzice zapoznają się ze statutem szkoły oraz jej poszczególnymi regulaminami, w których znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania placówki, ale przede wszystkim
norm obowiązujących ucznia, jego
praw i obowiązków. Szkoły organizują spotkania z policjantami, strażnikami miejskimi oraz przedstawicielami różnych zawodów prawniczych, którzy opowiadają dzieciom
i młodzieży o podstawowych zasadach normujących życie społeczne.
W ten sposób uczniowie dowiadują się, jak w danych sytuacjach mają się zachować, jakie niebezpieczeństwa i pokusy na nich czyhają, kiedy
naruszają prawo i w jakim stopniu
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

są za to odpowiedzialni. Omawiane są również problemy agresji, mowy nienawiści oraz zagrożenia, jakie
niesie ze sobą korzystanie z internetu i funkcjonowanie na różnych portalach społecznościowych.

Niezrozumiała teoria
Teoretycznie
edukacja
prawna
w szkołach jest, gorzej z praktyką.
Najczęściej zagadnienia te poruszane są na lekcjach WOS-u i podawane w sposób trudny, niezrozumiały,
budząc w uczniach niechęć do trudnych formułek, zamiast zainteresowania ważnymi kwestiami dotyczącymi życia codziennego.
Zdaniem mec. Grzegorza Chyckiego z Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Katowicach, który od
lat zajmuje się edukacją prawną młodzieży, dzieje się tak dlatego, że prawo nie jest nauczane dobrze. Podręczniki do WOS-u przeładowano
informacjami, a nauczyciele nie potrafią wyjść poza schematyzm programu, bo nie są do tego odpowiednio przygotowani. – Zarówno program podstawowy, jak i rozszerzony
do nauczania WOS-u są niewłaściwie dobrane, bo dotyczą wiedzy, którą
poznają dopiero studenci prawa. Tej
wiedzy nauczyciele nie umieją przekazać, ponieważ tak naprawdę brakuje specjalistów od tego przedmiotu i dla większości z nich jest to drugi
przedmiot nauczany. Prowadzą go historycy, poloniści. Oni nie są w stanie

przekazać tej wiedzy w sposób dostępny, przez co dzieci uczą się teorii, a nie
rozumieją praktyki – ocenia. – Uważam, że przekazywanie suchej wiedzy
prawniczej wyrządza uczniom tylko
szkodę, ponieważ szybko się do tego
przedmiotu zniechęcają.
O konieczności przekazywania
praktycznej wiedzy prawnej uczniom
przekonane są również przedstawicielki Fundacji Edukacji Prawnej
„Iustitia”: prezes sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda oraz wiceprezes Elżbieta Piotrowska-Albin.
Podkreślają, że wskazuje na to sama
młodzież. – Widząc zainteresowanie, z jakim młodzi ludzie uczestniczą
w organizowanych przez Fundację symulowanych rozprawach sądowych
czy w zajęciach z prawnikami, mogę
stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie na doświadczanie prawa i jego instytucji, oczywiście w warunkach
zajęć szkolnych – mówi Elżbieta Piotrowska-Albin.
– Młodzi ludzie chcą znać wszelkie
aspekty praktycznego działania machiny wymiaru sprawiedliwości, i to
zarówno gdy chodzi o prawo pracy,
prawo rodzinne, jak i sprawy karne.
W trakcie zajęć i spotkań pytają np.,
kiedy i w jakich sytuacjach mogą być
zatrzymani przez policję, czy spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
bądź w jakimś pubie może uzasadniać
takie zatrzymanie. Albo co może się
stać, gdy jako świadek mimo wezwania nie stawią się na rozprawie. Młodzież nie ma świadomości, że może to

Fot. archiwum FEPI

Obywatel_i_Prawo/R aport_
Edukacja_prawna_obywateli.pdf )
podkreślano, że edukacja prawna w Polsce nie jest organizowana w sposób przemyślany, ponieważ
wprawdzie prowadzą ją organy rządowe, samorządowe, a głównie organizacje pozarządowe i środowiska
prawnicze, ale są to działania akcyjne i nieskoordynowane. Dlatego z radością witano wprowadzenie od roku
szkolnego 2012/2013 do podstawy
programowej przedmiotu „wiedza
o społeczeństwie” elementów prawa,
jednocześnie postulując dalsze zmiany polegające na:
– prowadzeniu edukacji prawnej na
każdym etapie edukacji,
– opracowaniu materiałów i scenariuszy lekcji oraz udostępnieniu
ich w sieci,
– zaangażowaniu prawników w prowadzenie lekcji prawa, a także do
szkoleń kaskadowych nauczycieli,
głównie WOS-u.

E D U K A C Y J N A

Przedstawicielki Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”: prezes sędzia Marta
Kożuchowska-Warywoda i wiceprezes Elżbieta Piotrowska-Albin
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się skończyć nawet aresztem – przyznaje sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.

zajęć na temat prawa głównie w szkołach średnich. Ta działalność nie jest
zaplanowana odgórnie i opiera się
raczej na wzajemnych relacjach sędziów z poszczególnymi szkołami
Prawnicy edukatorami
czy nauczycielami. – Jesteśmy przecież
Wiele środowisk prawniczych prorównież rodzicami – wyjaśnia sędzia
wadzi działania mające na celu podMarta Kożuchowska-Warywoda.
noszenie wiedzy prawnej dzieci
Najczęściej zajęcia związane są z tą
i młodzieży. Tego rodzaju aktywność
częścią prawa, w której dana osoba się
podejmują władze poszczególnych
specjalizuje, ale tematyka jest różna
izb adwokackich i radcowi często sugerują ją pedagodzy
skich oraz stowarzyszeń sęlub nauczyciele wiedzy o spodziowskich, jak też pojedynłeczeństwie. Sędziowie starają
czy przedstawiciele tych zasię uatrakcyjniać i wzbogacać
wodów, często na stałe wiążąc
spotkania z młodzieżą, np. kiesię z działalnością oświatową.
dy jedno z warszawskich liceW zakresie zadań edukacyjów zwróciło się o przeprowanych środowiska prawnicze
dzenie lekcji na temat mowy
ściśle współpracują z dyreknienawiści, ponieważ znaczny
torami poszczególnych szkół
wzrost liczby uczniów spowo– czy to podstawowych, czy
dował nasilenie się tego proponadpodstawowych – a czablemu w szkole, sędziowie posami również z organami prostanowili wzmocnić przekaz
wadzącymi oraz kuratorami
i poprowadzili zajęcia wspólLaureaci ubiegłorocznego konkursu uczestniczyli
oświaty.
nie z prokuratorami.
Dla przykładu, radcowie w wizycie studyjnej w instytucjach unijnych w Brukseli
– Staramy się też reagować
prawni z OIRP w Katowicach,
na bieżące wydarzenia. Dużo
których działania koordynuje mec.
mówimy o Konstytucji. Kiedy rzeczbliższa prawu” organizuje OgólnoGrzegorz Chycki, mają pod opienik dyscyplinarny postanowił postapolską Akademię – Konkurs Wiedzy
ką trzy licea: dwa w Katowicach, jedwić zarzuty sędziemu Arkadiuszoo Prawie dla uczniów szkół podstano w Chorzowie. – W ramach dziawi Krupie za to, że przeprowadził sywowych i ponadpodstawowych. Cenłań edukacyjnych prowadzimy regumulowaną rozprawę dla uczestników
trum uczestniczyło również w przylarne zajęcia z uczniami – po kilka
Woodstock, przygotowaliśmy symulogotowaniu poradników dla nauczygodzin w miesiącu, w klasach od I do
wany proces Wilka i Czerwonego Kapcieli, takich jak Edukacja prawna
III–IV. Realizujemy pełny zakres proturka w Sądzie Najwyższym – opow szkole.
gramu, który sam opracowałem, główwiada prezes FEPI.
nie z uwzględnieniem kwestii praktyczLekcja z sędzią
nych – tłumaczy.
Symulowana rozprawa
Działania mające na celu kształtowaZakres współpracy szkół z prawZ inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów
nie w dzieciach i młodzieży umienikami nie jest odgórnie regulowaPolskich „Iustitia” od paru lat 15 marjętności praktycznego korzystania
ny, wynika raczej z indywidualnych
ca obchodzony jest Dzień Edukacji
z przepisów od lat inicjuje i prowadzi
chęci i zaangażowania poszczególPrawnej, wokół którego również konrównież wspomniana wcześniej Funnych osób. Warto tu wymienić Kucentrują się działania Fundacji oraz
dacja Edukacji Prawnej „Iustitia”, zaratorium Oświaty w Gdańsku, któśrodowiska prawniczego. Podobną
łożona przez Stowarzyszenie Sędziów
re od sześciu już lat skupia wszystokazją jest 23 maja – Dzień WymiaPolskich „Iustitia” oraz wydawnictwo
kie środowiska prawnicze działająru Sprawiedliwości. – Podczas Dnia
Wolters Kluwer Polska. Jej celem jest
ce w tym mieście: Sąd Okręgowy,
Edukacji Prawnej oraz Dnia Wymiapodnoszenie świadomości prawnej,
oddział Stowarzyszenia Sędziów Polru Sprawiedliwości, które w szczególprzeciwdziałanie patologiom, uposkich „Iustitia”, Pomorską Izbę Adwony sposób świętujemy, a także w czasie
wszechnianie wiedzy o ochronie wolkacką, Okręgową Izbę Radców Prawinnych naszych działań, przybliżamy
ności i praw człowieka oraz swobód
nych oraz Prokuraturę Regionalną, by
młodzieży instytucje i procedury sądoobywatelskich, a także prowadzenie
wspólnie organizować Pomorski Tywe oraz wszystko, co wiąże się z funkdziałań na rzecz rozwoju demokracji
dzień Edukacji Prawnej (w tym roku
cjonowaniem wymiaru sprawiedliwośi integracji europejskiej oraz kontakszkolnym przypadł on w dniach 18–
ci – mówi Elżbieta Piotrowska-Albin.
tów między narodami.
22.11.2019 r.). W tym czasie odbywają
W tym czasie zajęcia z młodzieNa co dzień sędziowie z „Iustitii”,
się konkursy edukacyjne, dni otwarte
żą stają się bardziej rozbudowatak jak adwokaci i radcowie prawni,
w sądach, symulacje rozpraw, szkolene. Dużym zainteresowaniem ciew mniej lub bardziej zorganizowany
nia dla nauczycieli, pokazy mediacji,
szą się np. wizyty studyjne w Sądzie
sposób angażują się w prowadzenie
debaty oksfordzkie, wizyty sędziów,
Fot. archiwum FEPI
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adwokatów, radców prawnych i prokuratorów w szkołach. Gdańskie kuratorium wspólnie z Sądem Okręgowym w Gdańsku organizuje też Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie, którego trzecia edycja właśnie trwa.
Innym przykładem jest działanie
Krajowej Rady Radców Prawnych,
której wyspecjalizowany organ – Centrum Edukacji Prawnej KRRP – od
pięciu lat w ramach programu „Szkoła

P O L I T Y K A

Najwyższym, których uczestnicy poznają jego historię, znaczenie trójpodziału władzy, mają też możliwość
porozmawiania z wybitnymi prawnikami, m.in. I Prezes SN Małgorzatą Gersdorf, sędzią Stanisławem Zabłockim i sędzią Michałem Laskowskim, rzecznikiem prasowym SN.
– Tutaj także organizujemy rozprawy
symulowane. Młodzież bardzo chętnie wchodzi w role świadków, pozwanych, a nawet oskarżonych.
Przy okazji dowiaduje się o realnych procedurach sądowych, swoich prawach i obowiązkach – tłumaczy wiceprezes FEPI.
Również w tym roku w Dzień
Edukacji Prawnej symulowane
rozprawy odbędą się w wielu sądach, ponieważ cieszą się największym zainteresowaniem uczniów
i nauczycieli. – Żaden wykład, żadna prezentacja nie zastąpi możliwości udziału w rozprawie i odegrania spektaklu, jakim jest proces sądowy – uważa sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda. – Będzie też
zwiedzanie sądów, spotkania z sędziami i prawnikami, prelekcje, pod-czas których na pewno poruszymyy
problem mowy nienawiści.
Zostanie ponadto ogłoszony kon-kurs dla młodzieży. W ubiegłych la-ytach uczestnicy mieli za zadanie przygotować np. esej, zdjęcie, film bądź plakat o tematyce prawnej. – W 2019 r.
dzięki współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej laureaci
konkursu na plakat z okazji 15-lecia
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
mieli możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej w instytucjach unijnych
w Brukseli – wspomina Elżbieta Piotrowska-Albin. – W tym roku hasłem
przewodnim Dnia Edukacji Prawnej
oraz konkursu jest STOP HEJT!, na
znak sprzeciwu wobec panoszącej się
w internecie i poza nim mowie nienawiści, agresji słownej i fizycznej. Ogłoszenie konkursu nastąpi wyjątkowo
13 marca w piątek, podobnie jak większość spotkań. Prosimy śledzić nasz
profil na Facebooku i stronę internetową www.edukacja.iustitia.prawo.pl.
Jak podkreśla, Fundacji zależy na
pozyskiwaniu materiałów, które mogą być pomocne w nauczaniu prawa
i budowaniu świadomości prawnej
dzieci i młodzieży. – Chcemy w ten
sposób powiększać zasoby edukacyjne
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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Śląskich – opowiada wiceprezes Elżbieta Piotrowska-Albin.
I dodaje, że działania Fundacji
nie byłyby możliwe bez aktywnego wsparcia różnych instytucji oraz
fundatorów, Stowarzyszenia Sędziów
Polskich „Iustitia” oraz Wolters Kluwer Polska. – Podziękowania należą
się przede wszystkim sędziom z całej
Polski. Ponadto Sądowi Najwyższ
szemu,
Rzecznikowi Praw Obyw
watelskich,
Fundacji Court Watch
P
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zujemy konkursy, np. na film
lijską mafię
o tematyce prawnej. W ubiegłym roku laureatem został
Zespó z II Liceum OgólnokształcąceZespół
go im. Adama Mickiewicza w Słupsku
będą je wspierać, promując proponoza film o przeciwdziałaniu mowie niewane przez nich rozwiązania. – Cienawiści „Hej Ty, nie hejtuj!”. A w tym
szy nas to, że nauczyciele zauważają
roku czeka nas niespodzianka – filnaszą obecność i zwracają się o patromowa bajka o prawie realizowana
nat nad swoimi działaniami.
przez pracowników WKP na podstawie scenariusza wyłonionego w wyniSzkolne innowacje
ku wewnętrznego konkursu. Jej preWarto zauważyć, że szkoły same pomiera odbędzie się właśnie 15 mardejmują działania związane z educa, w Dniu Edukacji Prawnej – zakacją prawną, wprowadzając ciekapowiada Elżbieta Piotrowska-Albin.
we innowacje pedagogiczne w zaI podkreśla, że Wydawnictwo przykresie budowania konkretnej wiedzy
gotowało też solidne wsparcie dla nauczniów związanej z podstawowymi
uczycieli i uczniów w postaci książek:
instytucjami prawnymi, kanonami
Apteczka prawna. Lex bez łez oraz
prawnymi, prawami człowieka i obyElementy prawa. Podręcznik z ćwiwatelskimi, Konstytucją itd. – Za tyczeniami. Obie publikacje pomagami działaniami stoją konkretne osoby,
ją w prowadzeniu lekcji i zrozumienauczycielki i nauczyciele, np. Karoliniu prawa.
na Biela z Zespołu Szkół nr 4 RolniczeBogdan Bugdalski
go Centrum Kształcenia Ustawicznejest dziennikarzem
go w Wałczu, dr Anna Szymczyk-Furi redaktorem
gał z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawspecjalizującym się
ła II w Lublinie czy Michał Szwestka
w sprawach
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jasamorządowych.
na Śniadeckiego w Siemianowicach
na naszej stronie internetowej, by mogli z nich korzystać wszyscy nauczyciele – mówi. Elżbieta Piotrowska-Albin
jest również pełnomocnikiem Zarządu ds. rozwoju edukacji Wolters Kluwer Polska i zapewnia, że Wydawnictwo oraz redakcja „Dyrektora Szkoły” bardzo sobie cenią współpracę
z nauczycielami i szkołami, dlatego
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Dyrektor
aktywny społecznie
W Ł O D Z I M I E R Z K A L E TA

Dyrektorzy, którzy oprócz szefowania szkole pełnią dodatkowo różne funkcje, w odpowiedzi na pytanie, dlaczego to robią, trawestują
słowa piosenki Śpiewać każdy może – czasami człowiek musi więcej niż wyznaczają codzienne obowiązki, bo inaczej się udusi. Dlatego zostają lokalnymi społecznikami, prowadzą szkolenia, organizują
konferencje itd. Zapytaliśmy dyrektorów, czy pozaszkolne obowiązki
nie wpływają negatywnie na kierowanie placówką i jak do częstych
nieobecności szefa odnoszą się nauczyciele.

marzec 2020

W

opinii dyrektorów z ich
sobie ze stresem, zmiany stosunku do
dodatkowej działalności
obowiązków.
szkoła ma więcej korzyśJak tłumaczy, bywając w otoczeci niż kłopotu, a okresowe nieobecniu ludzi z różnych środowisk, poności nie wpływają na wypełniaznaje się też takich, którzy mogą
nie statutowych obowiązków. – Nie
szkole pośrednio lub bezpośredmam z tym problemów. Ze względu
nio pomóc, więc jakakolwiek dziana sporą placówkę jest tu trzech załalność pozaszkolna dyrektora nie
stępców: od kształcenia morskiego,
jest wyłącznie wartością dodaną
przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów
Dzięki swojej aktywności
i egzaminów zawodowych.
mogę się podzielić
Stąd komfort, że kiedy robię coś więcej niż wykonydobrymi praktykami
wanie obowiązków dyrekpoprawiającymi jakość
torskich, szkoła na tym nie
szkolenia i nauczania
ucierpi. Mojej czasowej nieobecności nikt raczej nie odczuwa i nie ocenia negatywnie. Każdla niego, ale działa też pozytywda aktywność dyrektora jest wskazanie dla placówki. – Współdziałamy
na. Dzięki temu może on spojrzeć na
z różnego rodzaju fundacjami, izbaplacówkę pod innym kątem – uwami gospodarczymi, które organizują
ża Elżbieta Moskal, dyrektor Zadla uczniów zajęcia dodatkowe, pichodniopomorskiego
Centrum
szemy projekty unijne – wylicza ElżEdukacji Morskiej i Politechniczbieta Moskal. – Istotnie, partycypanej w Szczecinie, która dodatkowo
cja w stowarzyszeniach czy fundadziała m.in. w Radzie Dyrektorów
cjach, organizowanie różnego rodzaSzkół Zawodowych. – Prowadziju wydarzeń nie tylko w szkole pociąmy warsztaty kreatywności. Ich zaga za sobą konieczność poświęcenia
daniem jest wzbudzanie w uczniach
własnego, prywatnego czasu. Jeżepostaw przedsiębiorczych, radzenia
li chcemy być aktywni, osiągnąć coś
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niestandardowego, trzeba sobie jakoś
ten czas zorganizować.
Przyznaje, iż to poważne wyzwanie, ale dyrektorzy są przyzwyczajeni,
że nie pracują osiem godzin dziennie i pięć dni w tygodniu. – Funkcję
dyrektora pełni się po to, by kreować
rzeczywistość szkolną. Jeśli przy okazji robimy rzeczy, które nas interesują, wtedy często czas się nie liczy. Pamiętać tylko należy, że jeżeli już się na
coś decydujemy, trzeba to dociągnąć
do końca. Albo nie udawać, że coś się
robi, tylko po prostu z tego zrezygnować. Czasem zdarza się, że niektórzy
podejmują się zrobienia czegoś tylko
po to, by zaistnieć – mówi dyrektor
szczecińskiego ZCEMiP.

Dodatkowa wiedza
Ewa Szczerba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, uczestniczy w projektach ministerialnych
i organizowanych przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji, ale nie przeszkadza jej to w zarządzaniu placówką.
– W szkole jest dwóch wicedyrektorów, więc moje nieobecności spowodowane dodatkową działalnością nie są

Fot. archiwum prywatne

Jeden z wernisaży w Galerii acARTus, którą prowadzi Robert Bareja, dyrektor SP nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

dla szkoły problemem. A za to dzięki
dobrym sposobem na realizację staswojej aktywności mogę się podzielić
wianych sobie celów i zadań.
dobrymi praktykami poprawiającymi jakość szkolenia i nauczania, przeSzersza perspektywa
kazać uzyskaną wiedzę nauczycielom
Przeszkodą dla realizacji dodati uczniom. Ostatnio zostałam zaprokowych zadań bywa niewątpliwie
szona do zespołu ekspertów tworząbrak czasu, na czym zwykle najbarcych specjalistyczne centra wspieradziej cierpi rodzina. Pomimo tego
jące edukację włączającą. Brałam też
Janusz Zarszyński, dyrektor Zespoudział w projektach pilotażowych dołu Szkół im. Jana Pawła II w Stępityczących nadzoru pedagogicznego,
nie, przekonuje, że warto być aktywewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
nym i wychodzić poza szkolne oboprzywództwa, czyli tego wszystkiego,
wiązki. – Ma się wtedy szersze spojco się przekłada na życie szkoły. Porzenie na placówkę i jej problemy, nie
nadto pełnię funkcję doradcy dyrektylko dydaktyczne czy wychowawcze.
torów szkół w ramach kompleksowego wspomagania placówek
oświatowych w wojewódzPrzeszkodą dla realizacji
twie łódzkim, świętokrzydodatkowych zadań
skim, mazowieckim i śląskim – wymienia.
bywa brak czasu,
Uważa, że aby dziś być
na czym najbardziej
aktywnym w działaniach
cierpi rodzina
poza szkołą, potrzebne są
przede wszystkim chęci.
Spotkania i rozmowy z innymi ludź– Nie wyobrażam sobie, by współczemi to okazja do poznania wielu ciesny dyrektor był hermetyczny, nie wykawych pomysłów, z których warto
chodził poza ramy swojej szkoły i najczerpać i wykorzystywać je zarówno
bliższego środowiska. W każdym z nas
w szkole, jak i życiu prywatnym. Zadrzemie ogromny potencjał, więc trzeuważyłem, że podczas kursów dla naba się dzielić doświadczeniem z inuczycieli nawet podczas przerw toczą
nymi i próbować swoich możliwośsię rozmowy, wymieniane są pomysci, umiejętności, kompetencji w różły, doświadczenia, rozwiązania, które
nych dziedzinach. To też odskocznia
można wprowadzić w swojej placówod spraw, z którymi dyrektor boryka
ce – mówi.
się na co dzień. Dodatkowa działalJak podkreśla, aktywność poność poprawia samopoczucie, nastrój,
zaszkolna dyrektora nie może przezwiększa motywację do dalszej pracy
szkadzać w pracy nauczycieli. – Je– zachwala Ewa Szczerba. – Dla nastem z nimi o każdej porze i z każdym
uczyciela, który myśli o własnym rozproblemem. Mogą dzwonić zawsze.
woju, każda forma aktywności jest
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Jesteśmy jedną wielką rodziną, która
nawzajem wspiera się w każdej sytuacji. Mnie traktują jak ojca, dostałem
nawet koszulkę z napisem „Ojciec dyrektor” – śmieje się Janusz Zarszyński. – To bardzo miłe i wzruszające.
Już młodzi nauczyciele wchodzą w takie relacje, że można zapytać o wszystko, nie tylko o sprawy dydaktyczne
i wychowawcze, ale również prywatne. Jak nie pomogę, to chociaż doradzę. Dyrektorzy powinni tacy być. Pamiętać trzeba o słusznym powiedzeniu, że nauczycielem się jest, a dyrektorem bywa. Odejdźmy od twardego
zarządzania, przekażmy nauczycielom odpowiedzialność za to, co robią. Jeśli będą się tak czuli, to dyrektor
praktycznie jest niepotrzebny. Udało
mi się zorganizować tak pracę, że nauczyciele, nawet jak nie ma dyrektora,
wiedzą, co robić – podkreśla.
Dyrektor ZS w Stępinie jest instruktorem harcerskim, organizatorem centrum edukacji ekologicznej, chóru szkolnego oraz współpracy ze szkołą na Ukrainie, jest też
na ministerialnej liście ekspertów
do spraw awansów nauczycielskich.
– Od 30 lat wychowuję nauczycieli,
wielu z nich pracuje społecznie w różnych organizacjach. Nie ma jednak niczego za darmo. Jeśli nauczyciele i dyrektorzy chcą być aktywni społecznie,
robią to najczęściej kosztem rodziny.
Dlatego przypominam im, że ona jest
najważniejsza. Mówi się czasem, że
nauczyciel, który wiele serca poświęca obcym dzieciom, nie ma czasu, by
pomóc własnym. „Jestem zmęczony,
przyjdź kiedy indziej”. Nie powinno
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Wytchnienie od obowiązków Iwona
Szumilas-Kasińska znajduje w górach

tak być. Dodatkowe obowiązki nie
mogą tłumaczyć uciekania od własnej rodziny i dzieci – tłumaczy Janusz
Zarszyński.

marzec 2020

Korzyści dla szkoły

Z A R Z Ą D Z A N I A

Przestrzega jednak, że aktywnym
osobom łatwo nie jest. – Na każdym
kroku możemy napotkać problemy.
Najważniejsze, by się nie poddawać,
nawet jeśli przyjdą chwile zwątpienia. My też często walczyliśmy z przeciwnościami losu – przyznaje dyrektor PSP w Żędowicach. – W grudniu zakończyliśmy realizację projektu
na 319 tys. zł. Gdybyśmy z niego zrezygnowali, bo problemów było wiele,
nie mielibyśmy złotówki. Nigdzie, na
żadne działania nie ma złotej recepty.
Gdybym miała coś poradzić, to przede
wszystkim, by pamiętać, że robiąc cokolwiek, trzeba mieć za sobą zespół.
Na dłuższą metę sam dyrektor niewiele zrobi. Bez poparcia i wsparcia ludzi
nie osiągnie się wielkich rzeczy.

Złoty środek
Zdaniem Iwony Szumilas-Kasińskiej,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu, należy przede wszystkim pamiętać, by przez dodatkowe aktywności nie cierpieli nauczyciele i szkoła.
– Priorytetem jest moje podstawowe
miejsce pracy. To, że jestem aktywna,
jest również dobre dla szkoły, pracowników i uczniów. Zdobywam nową
wiedzę, nowe doświadczenia. Dzielę
się kreatywnymi i ciekawymi pomysłami z nauczycielami, którzy czasem
wykorzystują je w nauczaniu, więc
jest to korzyść dla szkoły – podkreśla.

Małgorzata Kozioł, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach, jest liderem wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, jako
członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
bierze udział w konferencjach i kongresach, ponadto organizuje konkurs
gwary śląskiej, na bazie którego powstał dziecięcy zespół tańca narodowego Żędowianie, i działa
pod egidą stowarzyszenia,
Albo będzie się
które założyła. W jej odczudobrym dyrektorem,
ciu wszystko, co robi ponad
dyrektorskie obowiązki,
albo dobrym radnym.
nie jest oderwane od szkoZawsze coś odbywa się
ły. – Działamy wokół niej,
kosztem czegoś
dla jej dobra i w połączeniu
z nią, razem z nauczycielaWspółpracuje z okręgową komisją
mi – zapewnia.
egzaminacyjną, zajmuje się oceniaStowarzyszenie założyła, by szkole
niem, e-ocenianiem, przygotowywałatwiej było poradzić sobie z probleniem zadań do egzaminów. – Wniomami finansowymi. – Moi supernauski mogę wykorzystać we własnej praczyciele to podchwycili i cała rada pecy, wskazuję też nauczycielom, jak
dagogiczna to członkowie naszego stowykorzystać tę wiedzę, jak oceniać zawarzyszenia. Trzeba było się nauczyć,
dania w taki sposób, jak odbywa się to
jak i gdzie pozyskiwać środki. Zana egzaminie. Nie oceniać kryterialczęliśmy pisać projekty do instytucji,
nie, ale holistycznie, czyli całościowo,
składaliśmy wnioski w ramach różbiorąc pod uwagę, jak daleko uczeń
nych konkursów. Nasze stowarzyszedotarł w swoich przemyśleniach, roznie funkcjonuje od 10 lat i w tym czawiązaniach i działaniach. Takie ocesie pozyskaliśmy dla szkoły już 1 mln
nianie powinno teraz funkcjonować
300 tys. zł – mówi Małgorzata Kozioł.
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w każdej ze szkół – opowiada Iwona
Szumilas-Kasińska.
Przypomina, że trzeba znaleźć
złoty środek. Tak ułożyć dodatkowe
obowiązki, by nie kolidowały z pracą w szkole oraz życiem rodzinnym.
Warto też mieć hobby, które pozwoli
odreagować codzienne obowiązki.
– Ja wybrałam aktywność rekreacyjną. Kocham góry, lubię fotografować.
To dobra odskocznia od obowiązków
i zadań, które czasem mocno stresują – poleca dyrektor sosnowieckiej
SP nr 6.
Robert Bareja, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju, właśnie
swoje hobby przekuł w dodatkową
działalność. Jest artystą plastykiem,
malarzem, prowadzi galerię, organizuje wystawy. – To, co robię poza
szkołą, wiąże się z realizowaniem pasji, które często przekładają się właśnie na pracę w szkole. Jest to działalność artystyczna, realizowanie prywatnych zamierzeń, ale również promowanie twórczości dzieci i młodzieży na forum miasta, województwa czy
kraju – wyjaśnia.
W swojej sytuacji nie widzi minusów. Spotyka się raczej z przychylnością i zrozumieniem ze strony nauczycieli, społeczności lokalnej, jak
też organów prowadzących szkołę
oraz z nią współpracujących. – Obowiązki dyrektorskie i społecznikowskie
się nie wykluczają. Są nawet w jakiś
sposób kompatybilne. Ich efekty można połączyć, gdyż przeplatają się jedne
z drugimi. Jeżeli do tego dochodzi pasja, umiejętność współpracy z ludźmi,
od których się zależy, jak też z tymi,
którzy pracują w szkole, aktywności pozaszkolne będą zawsze wartością
dodaną – zapewnia Robert Bareja.

Konieczny wybór
Maria Supeł, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich
w Karpaczu, zwraca uwagę, że jeśli
dyrektor chce być aktywny poza
szkołą, musi dobrze poukładać obowiązki, a tych z roku na rok jest coraz więcej. – Jestem dyrektorem już
pięć kadencji. Był taki czas, kiedy nie
miałam sekretarki, wszystko robiłam
sama i się wyrabiałam. W tej chwili mamy sekretarkę i ciągle za mało
czasu, bo obowiązków nałożonych na
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dyrektora jest coraz więcej. Osoba mająca dodatkową funkcję w mieście może im nie podołać – przyznaje. – Pełniłam kiedyś pozaszkolne obowiązki,
m.in. społecznego członka rady miasta, ale wówczas dyrektor był mniej obciążony zadaniami. Dziś już bym się
nie podjęła dodatkowych funkcji, bo
w obecnej sytuacji albo będzie się dobrym dyrektorem, albo dobrym radnym. Zawsze coś odbywa się kosztem
czegoś. Jeśli jeszcze dyrektor ma rodzinę, wszystkie obowiązki są trudne do
poukładania. Teraz jestem tylko dyrektorem. Po raz pierwszy w tej kadencji zwolniłam się z godzin dydaktycznych. W porządku dnia umieszczam spotkania organizowane przez
komisję oświatową, na które jestem
zapraszana na konsultacje.
Jak wygląda łączenie zarządzania
szkołą z pracą w samorządzie, wie
Karol Małolepszy, dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Otwocku, były radny i członek
zarządu powiatu wołomińskiego.

Z A R Z Ą D Z A N I A

– Są gminy czy powiaty, które sesje organizują rano, co wyklucza obecność
dyrektora w szkole i może komplikować pracę. Są też gminy, które robią
to po południu, ale takich jest zdecydowanie mniej. Dodatkowo odbywają się jeszcze komisje, co powoduje,
że jeśli dyrektor chce dobrze wykonywać pracę radnego, nie ma go w szkole pięć–sześć dni w miesiącu. Odbywa się to zawsze za zgodą organu prowadzącego, ale czasami brałem dzień
wolny, by nie powodować sytuacji, że
podczas pracy wykonuję inne czynności – opowiada. – Korzyści dla
szkoły są raczej żadne. Beneficjentem
decyzji tam podjętych nie może być
sam radny.
W jego opinii plusem jest to, że
przy okazji poznaje się ciekawych
ludzi, instytucje, z których można coś dla szkoły pozyskać, mechanizmy działania różnych funduszy
i zasad finansowanych przez nie projektów. Z tego szkoła może skorzystać, bo dyrektor radny wie więcej.

Łatwiej mu też dotrzeć do różnych
urzędów. Więcej jednak jest minusów. – Jeśli dyrektor chce jak najlepiej wykonywać swoją pracę, nie powinien być radnym, bo dzieje się to
zawsze ze szkodą dla miejsca pracy.
Mnie często nie było w szkole, ktoś inny musiał przejmować moje obowiązki. Albo jest się słabym radnym, albo
coraz słabszym dyrektorem – uważa Karol Małolepszy. – Czasami wydaje mi się, że nie byłoby złym pomysłem wykluczenie tego rodzaju aktywności dla dyrektora szkoły. Jest przecież urzędnikiem, a nie politykiem.
To się zawsze ze sobą kłóci. Do tego
nie uniknie się posądzeń o zajmowanie się polityką, czego dyrektor nie powinien robić.
Włodzimierz Kaleta

jest prawnikiem,
dziennikarzem
i publicystą.

REKLAMA

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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www.prawo.pl/newsletter

Newsletter
Prawa
Oświatowego

marzec 2020

Zapisz się na BEZPŁATNY newsletter prawa oświatowego i zyskaj dostęp do:
najnowszych
wiadomości oświatowych

odpowiedzi ekspertów
na pytania dyrektorów

ważnych terminów
w oświacie

rabatów na książki
i konferencje

Zarejestruj się na: www.prawo.pl/newsletter
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LEKCJA 6 | ROK AKADEMICKI 2019/2020

Obliczanie
subwencji
S TA N I S Ł A W S Z E L E W A

Zagadnienia

Cele
 Poznanie zasad ogólnych naliczania subwencji oświatowej
 Ustalenie sposobu obliczania
pełnej subwencji na uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

N

a podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy otrzymują różnego rodzaju
wsparcie środkami z budżetu państwa. Jedną z form jest subwencja
ogólna, w której wyodrębnia się część
oświatową (dalej: subwencja oświatowa). Jest ona przez JST uważana za
podstawowe źródło finansowania zadań oświatowych. Szczegółowe zasady sposobu jej naliczania dla poszczególnych samorządów wyłożone
są w corocznym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

 Główne założenia systemu
naliczania części oświatowej
subwencji ogólnej
 Obliczanie subwencji na poszczególne kategorie uczniów
z niepełnosprawnościami

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: rozporządzenie o podziale subwencji)
– taki akt prawny został wydany także w odniesieniu do roku 2020.
Ze względu na stopień skomplikowania sposobu naliczania subwencji
w tym artykule zajmę się środkami
na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Standard A
Obecny system obowiązuje w głównych zarysach od 2000 r. Jego podstawową zasadą jest naliczanie środków

na zadania oświatowe na ucznia.
Ze względu na różne koszty edukacji w poszczególnych typach i rodzajach szkół (choćby ze względu na różną liczbę godzin zajęć w oparciu o ramowe plany nauczania) nie bierze
się pod uwagę tylko fizycznej liczby
uczniów, ale także tzw. uczniów przeliczeniowych. Wielkość ta powstaje w wyniku sumowania tzw. wag,
którym z kolei przyporządkowane
są środki finansowe. Ponadto w subwencji uwzględnia się też tzw. zadania pozaszkolne, które nie dotyczą
bezpośrednio uczniów i zajęć dydaktycznych.
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Podstawową wielkością będącą filarem wszelkich przeliczeń jest
tzw. standard finansowy A (dalej:
standard A). Jego wysokość na dany rok budżetowy stanowi podstawę wszystkich pozostałych elementów składających się na wysokość
subwencji na ucznia fizycznego i na
ucznia przeliczeniowego.
Obliczając kwotę subwencji na
danego ucznia, należy:
a) ustalić wielkość standardu na dany rok budżetowy;
b) odszukać w rozporządzeniu o podziale subwencji wszystkie wagi
zwiększające subwencję na danego ucznia;
c) zsumować te wagi, dodając do
nich 1 jako wielkość wyjściową przywiązaną do faktu fizycznej obecności ucznia w systemie
oświaty;
d) otrzymaną wielkość przeliczyć na
kwotę subwencji, czyli sumę wag
przemnożyć przez kwotę standardu na dany rok budżetowy.

marzec 2020

Wzór na subwencję
Jak poruszać się w dość skomplikowanej materii rozporządzenia
o podziale subwencji? Do wyjaśnienia musimy posłużyć się zapisami tego aktu prawnego, a dokładnie jego załącznika. Na początek warto wyjaśnić, co rozumiemy
pod pojęciami zawartymi w najogólniejszym wzorze: SO = SOA +
SOB + SOC
SO – określenie całości subwencji oświatowej, jaka została wyodrębniona w ustawie budżetowej państwa na dany rok.
SOA – kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań
szkolnych. Tu naliczane są środki
na wszystkich uczniów – podstawą jest standard A, zaś wysokość
subwencji zależy od typu i rodzaju szkoły, w której dane dziecko lub
dorosły się kształci. Dotyczy także
uczniów placówek nieprowadzonych przez JST z tytułu konieczności dotowania tych jednostek. Suma liczby uczniów branych pod
uwagę w tej części subwencji stanowi według rozporządzenia liczbę
uczniów statystycznych.
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Liczba uczniów statystycznych to
w rozporządzeniu o podziale subwencji wielkość kryjąca się pod
symbolem Ur. Nalicza się ją w różny sposób, np.:
 każdy uczeń fizyczny w szkołach
publicznych i niepublicznych,
które kształcą w trybie dziennym, jest ujmowany jako 1 standard A; w 2020 r. może on wynieść 5986 zł (w chwili zamykania
tego numeru „Dyrektora Szkoły”
trwały prace nad ustawą budżetową, więc wysokość standardu A
może ulec zmianie);
 kształcenie uczniów publicznych
szkół dla dorosłych w formie
stacjonarnej oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym
lub zaocznym, to 0,7 standardu A;
 na uczniów niepublicznych szkół
policealnych (również dla dorosłych) kształcących w formie zaocznej nalicza się 0,06 standardu A;

 na publiczne szkoły policealne
kształcące w formie zaocznej jest
to 0,33 standardu A.

Ćwiczenie 1
Oblicz wielkość subwencjii oświatowej tylko z tytułu liczby uczniów
statystycznych dla zespołu szkół
publicznych prowadzonego przez
samorząd, jeżeli standard A wynosi 5986 zł i:
– w dziennej szkole branżowej
I stopnia jest 153 uczniów,
– w dziennym technikum jest 345
uczniów,
uczn
policealnej zaocznej
– w szkole
sz
jest 8
86 uczniów.

SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej zwiększająca finansowy standard A na realizację zadań
szkolnych. Tu zastosowanie mają wagi zwiększające subwencję na
poszczególne kategorie uczniów.
Suma liczby uczniów przeliczonych
wagami stanowi uzupełniającą
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środki z każdej części subwencji,
ale już w przypadku sześciolatków
w szkołach podstawowych jedynym źródłem subwencji są środki
wynikające z wagi zapisanej w zadaniach pozaszkolnych SOC.
Gdy znana jest liczba uczniów
przeliczeniowych powstała ze zsumowania liczby uczniów statystycznych, uzupełniających i przeliczeniowych z zadań pozaszkolnych,
całość należy jeszcze przemnożyć
przez tzw. wskaźnik korygujący Di.
Najogólniej rzecz ujmując, informuje on o średnim poziomie wynagrodzeń nauczycieli w danej JST
w stosunku do poziomu krajowego, co ma wynikać głównie z poziomu awansu zawodowego nauczycieli
w tym samorządzie. Subwencja wyliczona w częściach SOA, SOB, SOC
jest przeliczana przez ten wskaźnik
– jeśli ów poziom w JST jest wyższy
niż średnia krajowa (Di jest większe niż 1), kwota całości subwencji rośnie, jeśli jest odwrotnie, suma
uczniów przeliczeniowych zostaje
zmniejszona.

–

–

–

–

Wagi uzupełniające…
liczbę uczniów, która dla policzenia
subwencji dodawana jest do liczby
uczniów statystycznych. W ten sposób otrzymuje się liczbę uczniów
przeliczeniowych – dla większości
kategorii uczniów po przemnożeniu przez standard A stanowi ona
końcową wielkość subwencji.
SOC – kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych. W tej części subwencji budżet państwa przeznacza środki m.in. na wychowanków w internatach, wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, sześciolatków
w przedszkolach, dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – także według zasady sumowania
tzw. liczby uczniów przeliczeniowych. Tu również funkcjonują wagi, ale w przeciwieństwie do wskaźników dotyczących uczniów statystycznych i uzupełniających wagi wymienione tutaj generalnie nie
sumują się z poprzednimi. Można
np. dodawać subwencję na osobę,
która jest uczniem oraz wychowankiem internatu czy bursy, i liczyć
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Jak wspominałem, do subwencji z tytułu liczby uczniów statystycznych doliczać należy liczbę
uczniów przeliczeniowych wynikającą ze zsumowania środków przewidzianych w części uzupełniającej
(Ur). Na potrzeby niniejszego tekstu
stosować będę określenie „uczniowie uzupełniający”.
Wagi uzupełniające na uczniów
i przedszkolaków z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego:
– P4 – 1,4 standardu A dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– P5 – 2,9 standardu A dla uczniów
niewidomych, słabowidzących,

–

z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją,
P6 – 3,6 standardu A dla uczniów
niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,
P7 – 9,5 standardu A dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
P8 – 0,8 standardu A dla wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy uczniów niepełnosprawnych
w oddziałach integracyjnych
w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
P56 – 0,5 standardu A dodatkowo dla wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy wychowanków internatów czy burs,
P60 – 9,5 standardu A dla wymagających (na podstawie odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy wychowanków
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem oraz kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania
przedszkolnego,

Podstawa prawna:
 ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 23)
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.12.2019 r. w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2446)
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– P64 – 4,0 standardu A dla wymagających (na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
i innych formach wychowania
przedszkolnego,
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– P65 – 2,9 standardu A dla wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym
w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
– P66 – 3,6 standardu A dla wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego.
Wagi na ośrodki dla uczniów
i wychowanków z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego:
– P59 – 6,5 standardu A
dla wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wychowanków: specjalnych
ośrodków
szkolno-wychowawczych,

specjalnych ośrodków wychowawczych oraz wychowanków
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w nich,
– P60 – 5,0 standardu A dla wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka; ta część subwencji naliczana jest od niedawna; zdarza się, że uczeń skierowany do MOW przed 30 września dociera tam później albo
wcale, a miejsce dla niego w klasie i grupie wychowawczej trzeba rezerwować; czasem takich
„spóźnialskich” jest tylu, że wymaga to uruchomienia kolejnego
oddziału szkolnego i nowej grupy wychowawczej w ośrodku, co
w sposób oczywisty generuje dodatkowe koszty,
– P61 – 10,0 standardu A dla wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w nich,
– P62 – 1,5 standardu A dla wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w nich.
Należy jeszcze pamiętać o wagach
na dzieci sześcioletnie w przedszkolach – ponieważ nie są one uczniami, nie są ujmowane w części
statystycznej:
– P51 – 0,750 standardu A
dla dzieci (które ukończyły
sześć lat lub więcej w roku bazowym) w przedszkolach,
– P52 – 0,660 standardu A dla dzieci
(które ukończyły sześć lat lub więcej w roku bazowym) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania,
– P53 – 0,150 standardu A
dla dzieci (które ukończyły sześć lat lub więcej w roku bazowym) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
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i innych formach wychowania
przedszkolnego, zlokalizowanych
na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców.

…i dodatkowe
Jak wspominałem, od 2019 r. w rozporządzeniu o podziale subwencji
znajdują się też inne wagi zwiększające subwencję na kolejne kategorie uczniów wymagających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Waga P72 – 0,034 standardu A
odnosi się do placówek realizujących
zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według liczby uczniów w szkołach
oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach prowadzonych
przez powiat. Podobne wagi dotyczą szkół gminnych i prowadzonych
przez województwo, ale są zdecydowanie mniejsze (P71 – 0,001 i P73
– 0,0085 standardu A). Tu można
znaleźć środki na zajęcia w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. dla uczniów szczególnie
uzdolnionych albo tych, którzy zostali zakwalifikowani przez szkołę
po opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do tzw. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (nie
są to uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
Warto zwrócić uwagę, by nie popełnić błędu w traktowaniu wagi
P37 – 1 standardu A dla uczniów
objętych indywidualnym nauczaniem. Są to środki mające pokryć
część kosztów nauczania indywidualnego, ale tylko w stosunku do
uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niestety, w tej grupie są też
uczniowie z chorobami przewlekłymi – od kilku lat niezaliczani do kategorii uczniów z niepełnosprawnościami.
Waga P40 – 0,60 standardu A
odnosi się do uczniów klas terapeutycznych. Organizuje się je w szkołach samorządowych dla uczniów
wymagających (na podstawie opinii
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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z poradni psychologiczno-pedagogicznej) dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej
z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych
bądź ze stanu zdrowia.
I wreszcie waga P47 – 1,5 standardu A dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki
języka polskiego. Chodzi tu o osoby zarówno będące, jak i niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.
Stanisław Szelewa

jest członkiem Rady
Konsultacyjnej
ds. Kształcenia
Zawodowego przy
Dolnośląskim
Kuratorze Oświaty,
pracuje w Wydziale Oświaty
i Wychowania w Starostwie
Powiatowym w Świdnicy.

Ćwiczenie 2
Oblicz w
wysokość subwencji na ucznia, który chodzi do szkoły podstawowej,
tawowej,
orzeczenie do kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualma orze
stopniu lekkim i jest wychowankiem internatu.
ną w sto

Ćwiczenie 3
Oblicz subwencję dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
zkolnymi
w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. W zespole szkolno-przedszkolnym jest:
 w przedszkolu 25 dzieci sześcioletnich, w tym 8 z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, czyli:
– 3 z tytułu niepełnosprawności w stopniu lekkim,
– 2 dzieci słabosłyszących,
– 3 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 w szkole podstawowej 243 uczniów, w tym:
– 10 słabowidzących,
niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym,
– 4n
niepełnosprawnych z zespołem Aspergera.
– 6n

Prawidłowe odpowiedzi:
Ćwiczenie 1
153 × (1 × 5986) + 345 × (1 × 5986)
+ 86 × (0,33 × 5986) = 915 858
+ 2 065 170 + 169 882,68 =
3 150 910,68 zł
Należy pamiętać, że to nie wszystkie środki na tych uczniów, a jedynie
z policzenia części statystycznej.
Ćwiczenie 2
1 × 5986 (uczeń statystyczny) +
1,4 × 5986 (uczeń uzupełniający) +
1,5 × 5986 (wychowanek internatu)
+ 0,5 × 5986 (wychowanek z orzeczeniem do kształcenia specjalnego)
= 26 338 zł
Ćwiczenie 3
a) uczniowie statystyczni:

243 × 5986 = 1 454 598 zł
(to wszystko, gdyż sześciolatki nie
mają statusu uczniów)
b) dzieci sześcioletnie w dużym
mieście:
25 × 0,75 × 5986 = 112 237,50 zł
3 × 2,9 × 5986 = 52 078,20 zł
2 × 3,6 × 5986 = 43 099,20 zł
3 × 9,5 × 5986 = 170 601,00 zł
c) uczniowie uzupełniający:
10 × 2,9 × 5986 = 173 594,00 zł
4 × 3,6 × 5986 = 86 198,40 zł
6 × 9,5 × 5986 = 341 202,00 zł
Subwencja łącznie:
1 454 598,00 + 112 237,50 +
52 078,20 + 43 099,20 + 170 601,00 +
173 594,00 + 86 198,40 + 341 202,00
= 2 433 608,30 zł
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Zasady
rekrutacji
do szkół
JOANNA LESIŃSKA

Niniejsze opracowanie zawiera opis przebiegu rekrutacji do publicznych szkół dla dzieci i młodzieży (oprócz szkół branżowych),
z uwzględnieniem wymaganych dokumentów, branych pod uwagę przez komisję rekrutacyjną kryteriów i przyznawanych za nie
punktów oraz procedury odwoławczej.

P

ostępowanie rekrutacyjne przeprowadza się do I klas szkół
wszystkich typów na wolne miejsca (art. 130 ust. 1 pr. ośw.).
Szkoły obwodowe zobowiązane są
w pierwszej kolejności zapewnić miejsca uczniom zamieszkałym na ich terenie, ponieważ dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie publicznej

marzec 2020

Co do zasady rodzice lub
prawni opiekunowie mogą
ubiegać się o przyjęcie
dziecka do maksymalnie
trzech szkół
szkoły podstawowej są przyjmowane
z urzędu bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130
ust. 6 pr. ośw.). Rodzice, którzy zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły
obwodowej, muszą to zgłosić jej dyrektorowi, a ten nie może odmówić
przyjęcia ucznia.
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Zgłoszenie ma formę pisemną [jego wzór może określić organ prowadzący lub ewentualnie szkoła
(art. 151, 152 pr. ośw.)] i zawiera:
 imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 imiona i nazwiska rodziców;
 oświadczenie o adresie miejsca
zamieszkania rodziców i dziecka z następującą klauzulą: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń;
 adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (o ile je
posiadają).
Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego w obwodzie wymaga prze-

prowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących
dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może go przyjąć dopiero po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego, którą wydaje wójt (burmistrz,
prezydent miasta), starosta (art. 130
ust. 3 pr. ośw.).

Kandydaci
Dopiero wtedy, gdy po przyjęciu
uczniów zamieszkałych w obwodzie
szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, na które wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem, a liczba tych
wniosków będzie większa niż liczba
wolnych miejsc, przeprowadza się rekrutację.
W pełnym zakresie postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się
w szkołach ponadpodstawowych, jeżeli zgłosi się więcej kandydatów niż
jest wolnych miejsc, a kandydaci posiadają:
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Postępowanie rekrutacyjne może
być prowadzone z wykorzystaniem
systemów informatycznych, jeśli
szkoła nimi dysponuje.

Wniosek o przyjęcie

– świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej,
– w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 134
ust. 1 pr. ośw.).

wydanego ze względu na niepełnosprawność;
 posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznej
szkoły ogólnodostępnej (w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny – jeśli rodzice nie zgłosili ich do szkoły obwodowej).

Dyrektor szkoły ponadpodstawowej nie może odmówić przyjęcia
ucznia, który ukończył szkołę podstawową i jest laureatem/finalistą
olimpiady przedmiotowej bądź laureatem konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim/ponadwojewódzkim oraz wybrał konkretną
szkołę – tacy uczniowie przyjmowani są bez rekrutacji (art. 132 pr. ośw.).
W rekrutacji biorą udział także
dzieci:
 ubiegające się o przyjęcie do szkoły (oddziału) integracyjnej, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego do szkoły
(oddziału) specjalnej, szkoły (oddziału) integracyjnej oraz szkół działających przy placówkach oświatowych
wymienionych w art. 2 pkt 7 pr. ośw.
Na podstawie art. 127 ust. 13 pr. ośw.
starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj
niepełnosprawności.

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Co do zasady rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech
szkół, układając ich listę od najbardziej do najmniej preferowanej.
Szkoła umieszczona na szczycie listy
preferencji jest szkołą tzw. pierwszego wyboru. Dany organ prowadzący
może podjąć decyzję o dopuszczeniu
możliwości składania wniosków do
większej liczby szkół albo nawet nie
wprowadzać żadnego limitu w tym
zakresie. Nie został określony organ,
który w tym zakresie podejmuje decyzję za organ prowadzący, dlatego
może zostać podjęta uchwała rady
gminy/powiatu bądź wydane zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z art. 156 pr. ośw.
w zw. z art. 18 ust. 1 i art. 26 ust 1
u.s.g. Rodzice wybierający większą liczbę szkół niż trzy powinni się
upewnić, czy organ prowadzący podjął stosowną uchwałę lub wydał zarządzenie.
Rodzice adresują wniosek do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
Powinni upewnić się, czy jej organ
prowadzący opracował wzór wniosku zgodnie z art. 152 pr. ośw. (gmina/
powiat może to zrobić, ale nie musi)
albo – w jego braku – czy ta szkoła
posiada własny wzór. Wniosek musi
zostać złożony przed upływem obowiązującego terminu.
Wniosek zawiera (art. 150 ust. 1
pr. ośw.):
– imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– imiona i nazwiska rodziców,
– adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
– adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (o ile je
posiadają),
– wskazanie kolejności wybranych
publicznych szkół w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych.
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Wraz z wnioskiem rodzice zobowiązani są złożyć (art. 150 ust. 2
pr. ośw.):
 dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów
uwzględniających potrzeby osób
objętych szczególną opieką państwa, odpowiednio:
– oświadczenie o wielodzietności
rodziny,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z 27.08.1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1172),
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację bądź akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, a także niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,
– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępcząą
zgodnie z przepisami ustawyy
z 9.06.2011 r. o wspieraniu ro-dziny i systemie pieczy zastęp-czej (Dz.U. z 2019 r. poz. 11111
ze zm.),
– dokumenty
potwierdzającee
spełnianie przez dziecko kry-n
teriów określonych przez organ
prowadzący;
 oświadczenie o dochodzie na oso-bę w rodzinie – jeżeli organ pro-wadzący określił takie kryterium;
 dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko warunków
przyjęcia do szkoły danego typu:
– świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej,
– zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– oświadczenie o nieposiadaniu
żadnych kwalifikacji zawodowych,
– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tytułu laureata kon-
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kursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim/ponadwojewódzkim,
– w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
– opinię wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną

karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” – zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Pozostałe dokumenty: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, orzeczenia,
wyroki, akty zgonu i poświadczenia
objęcia dziecka pieczą zastępczą są
składane w:
–o
oryginale lub
– notarialnie poświadczonej kopii, lub
– w postaci urzędowo poświadWażne!
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Jeśli szkoła dysponuje wolpiono centrami kształcen
nymi miejscami, dyrektor
zawodowego.
zobowiązany jest powołać komisję rekrutacyjną
(art 1157 pr. ośw.), do której zadań
(art.
należy w szczególności (a więc nie
poradnię specjalistyczną, w spratylko):
wie pierwszeństwa w przyjęciu
a) ustalenie wyników postępowania
ucznia z problemami zdrowotrekrutacyjnego i podanie do punymi do szkoły ponadpodstablicznej wiadomości list kandywowej.
datów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
Oświadczenia o wielodzietności,
o których mowa w art. 158 ust. 1
samotnym wychowywaniu dziecka,
pr. ośw.;
niewychowywaniu żadnego dziecka
b) ustalenie i podanie do publiczwspólnie z jego rodzicem oraz o donej wiadomości list kandydatów
chodzie na osobę w rodzinie składa
przyjętych i kandydatów nieprzysię pod rygorem odpowiedzialnośjętych, o których mowa w art. 158
ci karnej za składanie fałszywych zeust. 3 pr. ośw.;
znań. Rodzic obowiązany jest do zac) sporządzenie protokołu postępowarcia w oświadczeniu klauzuli: „Jewania rekrutacyjnego.
stem świadomy odpowiedzialności

C O

W

P R A W I E

P I S Z C Z Y

www.prawooswiatowe.pl

100% wiedzy
o prawie
oświatowym

LEX Prawo Oświatowe
LEX Prawo Oświatowe to nowoczesny program z praktycznymi
informacjami o prawie oświatowym. Pozwala zarządzać placówką
sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Baza przepisów
prawnych, orzeczeń
i pism urzędowych

Doradztwo eksperckie:
poprzez telefon
oraz e-mail

Praktyczne komentarze,
wzory procedur
i poradników oświatowych

Usługa „Zamów wzór”

Szkolenia online

Najnowsze wiadomości
oświatowe

Dowiedz się więcej i zamów prezentację produktu:

www.prawooswiatowe.pl
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Zgodnie z § 9 r.p.p.r. w skład komisji rekrutacyjnej musi wchodzić
co najmniej trzech nauczycieli danej szkoły. Jeżeli zatrudnionych jest
w niej mniej niż trzech nauczycieli,
skład komisji uzupełnia się o przedstawiciela (przedstawicieli) organu prowadzącego, którego wyznacza
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek
województwa. W rekrutacji do nowo
tworzonej szkoły (art. 159 ust. 1 i 2
pr. ośw.) komisja rekrutacyjna zostaje
powołana w innej szkole prowadzonej przez ten sam organ w wyznaczonym przez niego składzie trzech nauczycieli, a w razie braku prowadzenia takiej innej szkoły – co najmniej
trzech przedstawicieli organu prowadzącego.
W skład komisji rekrutacyjnej nie
mogą wchodzić:
– dyrektor szkoły, w której ona
działa;
– osoba, której dziecko uczestniczy
w postępowaniu rekrutacyjnym
przeprowadzanym do danej szkoły.

Dyrektor
może
dokonywać
zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na jej przewodniczącego (§ 9
ust. 5 r.p.p.r.).
Komisja weryfikuje wnioski
o przyjęcie do szkoły oraz załączone
do nich dokumenty, czy odpowiadają wymogom określonym w art. 150
ust. 2 pr. ośw., a w przypadku szkół
podstawowych dodatkowo określonym przez organ prowadzący
(art. 133 ust. 3 pr. ośw.).
Przewodniczący komisji umożliwia jej członkom zapoznanie się
z wnioskami i załączonymi do nich
dokumentami, ustala dni i godziny
posiedzeń oraz zwołuje je i prowadzi. Może także zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami
i godzinami. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej ⅔
osób wchodzących w jej skład.
Członkowie komisji obowiązani są do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia i podjętych

rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub
jego rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły (§ 10
ust. 2–5 r.p.p.r.).
Jeżeli dołączone do wniosku dokumenty w toku rekrutacji okażą
się niewystarczające, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców przedłożenia w wyznaczonym przez siebie terminie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
bądź zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych
okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek to zrobić w ciągu 14 dni, korzystając z informacji, które zna z urzędu, bądź
występując do instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Do uzyskiwania informacji może też upoważnić kierownika
ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej
gminy lub inną osobę. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka
może być zweryfikowane w drodze
wywiadu, o którym mowa w art. 23
ust. 4aa u.ś.r. W przypadku braku
potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna nie uwzględnia kryterium,
które nie zostało potwierdzone, czyli
nie przyznaje za nie punktów.
Postępowanie rekrutacyjne do
szkół podstawowych odbywa się jednoetapowo (z możliwością przeprowadzenia postępowania uzupełniającego). Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana do uwzględnienia kryteriów i przydzielenia punktów za ich
spełnienie na zasadach określonych
odpowiednio w uchwale rady gminy (miasta, powiatu). Przykładowe
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kryteria z tej grupy ustalone przez
organ prowadzący mogą być następujące:
– rodzice oboje pracujący,
– rodzic/rodzice uczący się w systemie dziennym,
– rodzeństwo realizujące obowiązek
szkolny w tej placówce,
– zamieszkiwanie w pobliżu szkoły
krewnego wspomagającego rodziców ucznia w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych,
– rodzina objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodzinnego,
– dochód na osobę w rodzinie.
Postępowanie rekrutacyjne do
szkół ponadpodstawowych może
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objąć trzy etapy, przy czym II oraz III
etap prowadzi się tylko w przypadku
uzyskania równorzędnych wyników
przez kandydatów, których liczba odpowiednio na I albo II etapie przekracza liczbę wolnych miejsc w szkole. Komisja rekrutacyjna uwzględnia:
 na I etapie kryteria ustawowe dotyczące osiągnięć uczniów;
 na II etapie – zdrowotne;
 na III etapie – konstytucyjne.
Komisja jest zobowiązana przydzielać punkty za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych na I etapie zgodnie z rozporządzeniem MEN, a na II
i III etapie – zgodnie z wewnętrznymi
regulacjami szkoły, np. regulaminem

rekrutacji lub zarządzeniem dyrektora (kompetencja do określania liczby
punktów, która musi być równa, nie
została wprost przyznana kuratorowi oświaty ani organowi prowadzącemu).

Przyznawanie punktów
Do liceum oraz technikum punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
przyznawane są w następujący sposób (§ 3–7 i 12 r.p.p.r.):
a) procentowy wynik egzaminu
ósmoklasisty z:
– języka polskiego i matematyki
mnoży się przez 0,3 – uwaga!
w postępowaniu rekrutacyjnym

Tabela. Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji
Etap

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa

I etap
rekrutacji

Kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych. Może być brane pod
uwagę również kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata (art. 133
ust. 2 pr. ośw.). Ustalając
kryteria społeczne (lokalne)
obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły
podstawowej, organ prowadzący przyznaje im także
liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia. Spełnianie
kryterium dochodu na osobę
w rodzinie kandydata jest
potwierdzane oświadczeniem

Kryteria jakościowe:
 wyniki egzaminu ósmoklasisty
 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
– uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego bądź uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub ﬁnalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim bądź ponadwojewódzkim
– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych

II etap
rekrutacji

___

Na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej (art. 134 ust. 3 pr. ośw.)

III etap
rekrutacji

___

Kryteria te mają równą wartość (art. 134 ust. 4 pr. ośw.):
 wielodzietność rodziny kandydata
 niepełnosprawność kandydata
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 objęcie kandydata pieczą zastępczą

Postępowanie
uzupełniające

Jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor
przeprowadza postępowanie uzupełniające (art. 161
ust. 1 pr. ośw.)

Jeżeli dana szkoła ponadpodstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające (art. 161 ust. 1 pr. ośw.)

Rozporządzenie rekrutacyjne określa sposób (art. 134 ust. 2 pr. ośw., § 8 i 13 r.p.p.r.):
– przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów jakościowych
– ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty

Źródło: opracowanie własne.
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na rok szkolny 2020/2021
d) za konkursy, turnieje i zawody
i 2021/2022 te wyniki mnoży
przyznaje się od 1 do 10 pkt, na zasię przez 0,35,
sadach szczegółowo określonych
– jednego przedmiotu do wyw § 6 r.p.p.r., a maksymalna liczba
boru spośród biologii, chepunktów możliwych do uzyskania
mii, fizyki, geografii lub histoza wszystkie osiągnięcia wynosi
rii oraz z języka obcego nowo18 pkt;
żytnego mnoży się przez 0,2
e) za osiągnięcia w zakresie aktyw– uwaga! w postępowaniu reności społecznej, w tym na rzecz
krutacyjnym na rok szkolny
środowiska szkolnego, w szczegól2020/2021 i 2021/2022 sponości w formie wolontariatu, przyśród tych przedmiotów bieznaje się 3 pkt.
rze się pod uwagę
procentowy wynik
Komisja opracowuje listy
tylko z języka obcego
i podaje do publicznej
nowożytnego i mnoży się przez 0,3;
wiadomości poprzez
b) za oceny na świadectwie
umieszczenie w widocznym
ukończenia szkoły podmiejscu w siedzibie szkoły
stawowej z języka polskiego i matematyki oraz
z dwóch obowiązkowych przedW rozporządzeniu MEN uregumiotów ustalonych przez dyrektolowane zostały także zasady przera danej szkoły wyrażone w stopliczania na punkty ocen na świaniu:
dectwie ukończenia szkoły pod– celującym przyznaje się po
stawowej wystawionych osobom
18 pkt,
zwolnionym z egzaminu ósmo– bardzo dobrym – po 17 pkt,
klasisty (§ 8 i 13 r.p.p.r.), czyli po– dobrym – po 14 pkt,
siadającym orzeczenie o potrze– dostatecznym – po 8 pkt,
bie kształcenia specjalnego wyda– dopuszczającym – po 2 pkt;
ne ze względu na niepełnosprawc) za świadectwo ukończenia szkoności sprzężone i zwolnionym
ły podstawowej z wyróżnieniem
w szczególnych przypadkach losoprzyznaje się 7 pkt;
wych lub zdrowotnych. Przeliczeń

30

dokonuje się w ten sposób, że za
ocenę z:
a) języka polskiego i matematyki wyrażoną w stopniu:
– celującym przyznaje się po
30 pkt,
– bardzo dobrym – po 25 pkt,
– dobrym – po 20 pkt,
– dostatecznym – po 10 pkt,
– dopuszczającym – po 5 pkt;
b) języka obcego nowożytnego
i jednego przedmiotu do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii wyrażoną
w stopniu:
– celującym przyznaje się po
20 pkt,
– bardzo dobrym – po 18 pkt,
– dobrym – po 13 pkt,
– dostatecznym – po 8 pkt,
– dopuszczającym – po 2 pkt.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych osobom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na
punkty wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki
i języka obcego nowożytnego w następujący sposób:
a) za ocenę z języka polskiego i matematyki wyrażoną w stopniu:

C O

– celującym przyznaje się po
35 pkt,
– bardzo dobrym – po 30 pkt,
– dobrym – po 25 pkt,
– dostatecznym – po 15 pkt,
– dopuszczającym – po 10 pkt;
b) za ocenę z wybranego języka obcego nowożytnego wyrażoną
w stopniu:
– celującym przyznaje się 30 pkt,
– bardzo dobrym – 25 pkt,
– dobrym – 20 pkt,
– dostatecznym – 10 pkt,
– dopuszczającym – 5 pkt.
Schematy podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na poszczególne lata szkolne można prześledzić w uzasadnieniu projektu rozporządzenia z 21.08.2019 r. (https://legislacja.
gov.pl/projekt/12322654/katalog/
12608605#12608605).
Po przeanalizowaniu spełniania
kryteriów i przyznaniu za nie punktów komisja rekrutacyjna opracowuje listy uczniów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły. Listy zawierają
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.

Protokół komisji
Artykuł 157 ust. 2 pkt 5 pr. ośw. nakazuje protokołowanie prac komisji rekrutacyjnej, nie zawiera natomiast wytycznych co do treści protokołu. Określa je § 10 ust. 6 i 7 r.p.p.r.,
w myśl którego protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają
w szczególności datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub
rozstrzygnięciach.
Podpisany przez przewodniczącego i członków komisji protokół powinien wymieniać załączniki, którymi są w szczególności:
 lista uszeregowanych w kolejności
alfabetycznej imion i nazwisk kandydatów, w przypadku których
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły oraz spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym;
 lista uszeregowanych w kolejności alfabetycznej imion i nazwisk
kandydatów, którzy przystąpili do
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej,
sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień lub
predyspozycji przydatnych w danym zawodzie;
 informacja o czynnościach przewodniczącego komisji rekrutacyjnej zmierzających do zweryfikowania prawdziwości oświadczeń
rodziców o spełnianiu kryteriów
rekrutacyjnych (art. 150 ust. 7
pr. ośw.);
 informacja o liczbie punktów
przyznanych kandydatom za spełnienie poszczególnych kryteriów
rekrutacyjnych oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

 listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza
Pierwszy etap obejmuje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie siedmiu dni od
podania do publicznej wiadomości
list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy jego przyjęcia do szkoły. Komisja ma na to pięć dni. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem rodzic może w ciągu siedmiu dni wnieść do dyrektora danej
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia

Wzór. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego
(pieczęć szkoły)

Zarządzenie nr
z dnia
Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr

im.

w

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
oraz wyznaczenia jej przewodniczącego
Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
do Szkoły Podstawowej nr
im.
w
w składzie:
–
–
–
§2
Na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej powołuje się
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny

(data i podpis dyrektora)
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komisji rekrutacyjnej. Dyrektor ma
siedem dni na rozpatrzenie odwołania i wybór, czy:
a) podtrzymuje decyzję komisji
o nieprzyjęciu ucznia,
b) przyjmuje dziecko do szkoły, bo
decyzja komisji była niesłuszna,
c) stwierdza, że decyzja była trafna,
ale zwolniło się miejsce na skutek rezygnacji rodziców innego, przyjętego dziecka, więc
przyjmuje to, którego dotyczy
odwołanie.
Drugi etap procedury odwoławczej obejmuje skargę do sądu administracyjnego. Rodzic,
który nie zgadza się z decyzją
dyrektora podtrzymującą stanowisko komisji rekrutacyjnej,
jest uprawniony do wniesienia
w terminie 30 dni skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Rekrutacja
uzupełniająca
Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej albo
kandydatów do szkoły ponadpodstawowej w danej placówce nadal
pozostają wolne miejsca, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. Powinna ona zakończyć się do
31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego ten, na który przeprowadza się postępowanie (art. 161 ust. 1
i 2 pr. ośw.).
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Podstawa prawna:
 pr. ośw. – ustawa z 14.12.2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148)
 u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
 u.ś.r. – ustawa z 28.11.2003 r.
o
świadczeniach
rodzinnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.)
 r.p.p.r. – rozporządzenie Ministra
Edukacji
Narodowej
z 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737)
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Do prowadzonego przez dyrektora postępowania uzupełniającego stosuje się omówione w tym artykule zasady dotyczące rekrutacji
uczniów do szkół poszczególnych
typów. Mogą być nim objęci również uczniowie, którzy wcześniej nie
zostali przyjęci przez komisję rekrutacyjną, a teraz znalazło się dla nich
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miejsce na skutek rezygnacji rodziców z zapisania do tej szkoły ich
przyjętego dziecka.

Ochrona danych
osobowych
Zgłoszenie i wniosek zawierają dane
kandydata pozwalające potwierdzić
jego tożsamość, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe rodziców.
Załączniki do zgłoszenia/wniosku
stanowią dokumenty wymienione
w Prawie oświatowym oraz uchwale
organu prowadzącego potwierdzające spełnienie kryteriów istotnych
na poszczególnych etapach rekrutacji. Jeśli rodzic nie zamierza wykazać spełnienia tych kryteriów, nie
można domagać się od niego przedłożenia dokumentów innych niż
zgłoszenie/wniosek oraz tych potwierdzających ukończenie szkoły
bądź wyniki uzyskane na egzaminie.
Artykuł 134 ust. 4 pr. ośw. określa kryteria rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych,
wskazując m.in. grupę kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z art. 69
i 71 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483
ze zm.), ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną, oraz określa procedurę przeprowadzania rekrutacji, w tym zawartość zgłoszenia do
szkoły obwodowej i wniosku składanego na potrzeby rekrutacji, a także
dokumenty, które przedkładają rodzice. Niektóre informacje są przedkładane w formie oświadczenia (np. dotyczące samotnego
wychowywania dziecka czy
wielodzietności rodziny), zaś
spełnienie innych kryteriów
jest dokumentowane przy pomocy orzeczeń, zaświadczeń
itp. Dyrektor szkoły nie może
domagać się złożenia innych
dokumentów niż wymienionych w uchwałach organów
prowadzących lub w art. 150
pr. ośw.
Dane osobowe przyjętych kandydatów zgromadzone w toku postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania
są przechowywane nie dłużej
niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły (art. 160 pr. ośw.). Natomiast dane
osobowe kandydatów nieprzyjętych
są przechowywane przez okres roku.
Dzieje się to dłużej, gdy rodzice nie
zgodzili się z rozstrzygnięciem komisji rekrutacyjnej i dyrektora bądź
wnieśli skargę do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, sąd musi bowiem zapoznać
się z dokumentacją złożoną w toku
rekrutacji.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
przyjętych i nieprzyjętych są publikowane nie dłużej niż do czasu
upływu terminów dotyczących postępowania odwoławczego od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
lub postępowania uzupełniającego przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym (art. 158 ust. 10
pr. ośw.).
Joanna Lesińska
jest radcą prawnym,
zajmuje się prawem
oświatowym.
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PRENUMERATA

Pierwszy wybór dyrektora szkoły i przedszkola!

W każdym numerze:

Gwarancja jakości
Dzięki współpracy
z wybitnymi
ekspertami-praktykami

Praktyczna pomoc
Wsparcie w rozwiązywaniu
codziennych problemów
dyrektorów szkół
i przedszkoli

Inspiracje i samorozwój
Innowacje z dziedziny
pedagogiki i zarządzania

Dostęp do niezbędnej wiedzy
Prawo, zarządzanie
i ﬁnanse oświatowe
w jednym miejscu

Prenumerata gwarantuje:

%
20% rabatu
na wznowienie
prenumeraty

Rabat na szkolenia
i konferencje
Wolters Kluwer

Zamów prenumeratę:

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Kalendarz ścienny
i biurkowy wraz
z zadaniami dyrektora

22 535 80 72

Gazetki dla rodziców
i materiały
dla nauczycieli

www.dyrektorszkoly.pl
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Tworzenie

arkusza organizacji
MONIKA SEWASTIANOWICZ

Prawidłowe opracowanie arkusza organizacji ma ogromne znaczenie, ponieważ to jeden z najważniejszych szkolnych dokumentów.
Dlatego chociaż w tym roku zmiany dotyczące tej kwestii są kosmetyczne, i tak przypominamy najważniejsze zasady.

D

o sporządzania arkusza obliguje art. 110 pr. ośw., definiujący go jako dokument,
który określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Zasady
tworzenia zawarto w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Obecnie obowiązują dwa: z 17.03.2017 r. oraz
z 28.02.2019 r. Pierwsze z nich straci
moc 1 września, dlatego sporządzając arkusz organizacji na rok szkolny 2020/2021, należy już sięgnąć po
rozporządzenie z 2019 r. Przy czym
w większości powiela ono dotychczasowe rozwiązania, więc w razie

marzec 2020

Podstawa prawna:
 pr. ośw. – ustawa z 14.12.2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148)
 KN – ustawa z 26.01.1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2215)
 r.o.s.p. z 2017 r. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U.
poz. 649 ze zm.)
 r.o.s.p. z 2019 r. – rozporządzenie MEN z 28.02.2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 502)
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posługiwania się starszym aktem
prawnym błędy nam raczej nie grożą.
Najważniejsze nowości to:
 zmiana zakresu informacji
uwzględnianych w dokumencie
– do arkusza wpisuje się wymiar
i przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin
kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego;
 doprecyzowanie, że organ prowadzący ma siedem dni roboczych
(dotychczas było to po prostu siedem dni) na zatwierdzenie zmian
wprowadzonych do arkusza.

Harmonogram działań
Arkusz organizacji opracowuje dyrektor szkoły, a następnie przekazuje
do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2232) albo jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tejże ustawy, zrzeszających

nauczycieli (art. 110 ust. 2 pr. ośw.).
Następnie arkusz trafia do organu prowadzącego, który zatwierdza go po zasięgnięciu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
Zgodnie z § 17 r.o.s.p. z 2019 r.
harmonogram tych działań wygląda
następująco:
 do 19 kwietnia organizacja związkowa ma czas na zaopiniowanie arkusza; przysługuje jej na to 10 dni
roboczych, co dyrektor powinien
uwzględnić, przekazując dokument
odpowiednio wcześniej; w tym roku
19 kwietnia przypada w niedzielę,
należy więc przyjąć, że organizacja
związkowa tak naprawdę ma czas
do piątku 17 kwietnia, czyli dyrektor powinien jej dostarczyć arkusz
najpóźniej do piątku 3 kwietnia;
 do 21 kwietnia dyrektor przekazuje zaopiniowany przez organizacje
związkowe arkusz organowi prowadzącemu;
 do 20 maja organ prowadzący uzyskuje opinie organu nadzoru pedagogicznego;
 do 29 maja organ prowadzący zatwierdza arkusz.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia oraz higieny pracy dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
Do zatwierdzonego arkusza organizacji można wprowadzać zmiany,
istotne jest tylko, czy następuje to:

C O

– przed 30 września – wówczas organizacja związkowa i organ nadzoru
pedagogicznego mają po cztery dni
robocze na zaopiniowanie zmian,
a organ prowadzący siedem dni roboczych na ich zatwierdzenie,
– po 30 września – wówczas organ
prowadzący ma siedem dni roboczych na zatwierdzenie zmian.

Zawartość arkusza
Do arkusza organizacji należy wpisać
najważniejsze dane o funkcjonowaniu szkoły, czyli (§ 17 ust. 3 i 4 r.o.s.p.
z 2019 r.):
a) liczbę nauczycieli ogółem, w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
b) imiona, nazwiska, stopnie awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaje prowadzonych przez nich zajęć wraz z liczbą godzin;
c) liczbę nauczycieli, o których mowa
w art. 9d ust. 8 KN, w podziale na
stopnie awansu zawodowego;
d) liczbę pracowników administracji
i obsługi, w tym tych zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
e) liczbę pracowników ogółem,
w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze;
f) liczbę oddziałów poszczególnych
klas;
g) liczbę uczniów w poszczególnych
oddziałach;
h) dla poszczególnych oddziałów:
 tygodniowy (semestralny
w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej) wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym tych prowadzonych
w grupach;
 tygodniowy wymiar godzin zajęć:
– religii,
– etyki,
– wychowania do życia w rodzinie,
– języka mniejszości narodowej,
– języka mniejszości etnicznej
lub języka regionalnego oraz
nauki własnej historii i kultury,
– nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym
utożsamia się mniejszość narodowa,
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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– sportowych – w oddziałach
i szkołach sportowych oraz
w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli
takie zajęcia są w szkole prowadzone;
 tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych;
 wymiar godzin zajęć z zakresu
doradztwa zawodowego;
 wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący
szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym
na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych,
zajęć z języka migowego, lub
na zwiększenie liczby godzin
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 tygodniowy (semestralny w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej) wymiar i przeznaczenie
godzin do dyspozycji dyrektora
szkoły;
i) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę, w tym liczbę godzin zajęć:
– edukacyjnych i opiekuńczych,
– rewalidacyjnych,
– z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– innych wspomagających proces kształcenia, realizowanych
w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
j) liczbę:
– godzin zajęć świetlicowych oraz
opiekuńczych i wychowawczych w internacie,
– uczniów korzystających z opieki
świetlicowej,
– godzin zajęć świetlicowych,
– nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
k) liczbę godzin pracy biblioteki
szkolnej.

Informacja publiczna
Arkusz organizacji (podobnie jak jego projekt) zawiera dane będące informacjami publicznymi. Przesądza
o tym orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyrok Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Krakowie
z 8.10.2013 r., II SAB/Kr 156/13, stwierdzający, że projekt arkusza jest dokumentem urzędowym zawierającym informacje o sprawach publicznych. Udostępnieniu jako informacja publiczna
podlega treść dokumentów dotyczących organizacji lub majątku pozostających w związku z wykonywaniem publicznej działalności szkoły i dysponowaniem przez nią majątkiem publicznym [art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d i art. 5 ust. 2

ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1429) – dalej u.d.i.p.].
Dyrektorzy często mają dylemat,
czy arkusz można udostępniać np. organizacjom związkowym, skoro znajdują się w nim dane osobowe nauczycieli. Problem ten stał się szczególnie istotny po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które dość
rygorystycznie traktuje tę kwestię,
zwracając uwagę, że zakres pozyskiwanych danych musi być adekwatny
i ograniczony do minimum niezbędnego dla realizacji wskazanego celu.
Przeważa jednak pogląd, że skoro nauczyciele realizują cele publiczne i są z tego tytułu objęci ochroną
przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, to nie korzystają z prawa do
prywatności w zakresie zajmowanego
stanowiska, a ich dane mogą podlegać udostępnianiu na podstawie art. 5
ust. 2 u.d.i.p.
Monika
Sewastianowicz

jest radcą
prawnym, redaktor
prowadzącą portal
www.prawo.pl/oswiata.
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Równe
traktowanie

w pracy

BARBARA TOMASZEWSKA

W numerze lutowym „Dyrektora Szkoły” w artykule Równe traktowanie przy zatrudnianiu zwracałam uwagę na to, jakie postępowanie
pracodawcy w procesie rekrutacji oraz doborze pracowników do zatrudnienia może być uznane za dyskryminację. Tym razem opisuję
sytuacje pojawiające się już w trakcie pracy, a wynikające np. z prawa do jednakowego wynagrodzenia czy ochrony rodzicielstwa.

marzec 2020

Z

godnie z prawem wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej
pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także
uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Obowiązuje też prawo do
jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wysokości.

36

Na gruncie przepisów antydyskryminacyjnych wynagrodzenie obejmuje każdy rodzaj świadczeń wypłacanych przez pracodawcę i związanych z tą pracą dodatków – zarówno
otrzymywanych w formie pieniężnej,
jak i dodatkowych świadczeń, które
pracownik uzyskuje w innej formie
niż pieniężna (art. 183c § 2 k.p.) (wyrok Sądu Najwyższego z 6.09.2017 r.,
I PK 261/16). Oznacza to, że

dokonując porównania pensji, należy
uwzględnić nie tylko wynagrodzenie
zasadnicze, ale również inne składniki, dodatki (np. stażowy, funkcyjny, frekwencyjny, za pracę w nocy),
świadczenia i odprawy pieniężne
oraz prawo do korzystania ze służbowego telefonu, samochodu czy mieszkania (wyroki SN z: 10.05.2006 r., III
PK 18/06; 12.09.2006 r., I PK 87/06;
22.11.2012 r., I PK 100/12).
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Jak wspominałam, pracownicy
pracowników, nawet jeśli zajmują
mają prawo do jednakowego wynatakie same stanowiska. Jednak aby
grodzenia z tytułu jednakowej prauniknąć zarzutu dyskryminacji, pocy oraz pracy o jednakowej wartoświnien kierować się dopuszczalnyci (art. 183c § 1 k.p.). Sąd Najwyżmi prawem kryteriami obiektywnyszy w wyroku z 18.09.2008 r., II PK
mi takimi jak np.:
27/08, wskazał, że pojęcia te mają
– kwalifikacje pracownika,
różne znaczenie.
– poziom zaangażowania w pracę,
Jednakowa praca powinna być ro– realizowanie dodatkowych czynzumiana jako praca taka sama pod
ności,
względem rodzaju i wymaganych
– rozmiar realizowanych obowiązkwalifikacji oraz ilości i jakości.
ków,
W razie wykonywania obowiązków
– jakość i sposób realizacji zadań,
pracowniczych na stanowisku, któ– osiągane efekty (np. liczba
re nie powtarza się w strukturze oruczniów zdających egzaminy czy
ganizacyjnej pracodawcy, nie wystęuczestniczących w zajęciach dopuje racjonalna możliwość wskazadatkowych),
nia i zweryfikowania obiektywnych
– podwyższona dyspozycyjność,
kryteriów porównywalności jed– mobilność,
nakowej pracy, za którą przysługu– zdolność przystosowania się do
je prawo do jednakowego wynagrowymagań dotyczących świadczedzenia (wyrok SN z 15.03.2006 r., II
nia pracy w różnych miejscach
PK 154/05).
i nienormowanym czasie pracy.
Z kolei prace o jednakowej wartości zostały zdefiniowane w przePracodawca ma prawo uzależpisach jako te, których wykonywanić wynagrodzenie również od stażu
nie wymaga od pracowników popracy, co nie wyklucza konieczności
równywalnych kwalifikacji zawodouzasadnienia zastosowanego krytewych, potwierdzonych dokumenrium (wyrok SN z 22.02.2007 r., I PK
tami przewidzianymi w odrębnych
242/06).
przepisach bądź praktyką
i doświadczeniem zawoPracodawca ma prawo
dowym, a także porównyw niejednakowy sposób
walnej odpowiedzialności
i wysiłku (art. 183c § 3 k.p.).
wynagradzać pracowników,
Wszystkie kryteria powinnawet jeśli zajmują
ny być analizowane łącznie.
takie same stanowiska
Pojęcie to determinowane jest kilkoma czynnikami, które koncentrują uwagę na osoPrzykładem nierównego trakbie pracownika. Niejako dodatkowo
towania w zakresie wynagrodzewskazuje się tu znaczenie stopnia odnia może być pominięcie danej osopowiedzialności i wysiłku, które wiąby przy przyznawaniu świadczenia
żą się z właściwościami przypisanymi
będącego składnikiem wynagrodo danego stanowiska pracy (wyrok
dzenia za pracę w okresie, w któSN z 14.12.2017 r., II PK 322/16).
rym była ona zatrudniona, chociaż
obecnie nie jest już pracownikiem
tego pracodawcy. Takie postępoZróżnicowane pensje
wanie narusza zasady wynagradzaO dyskryminacji w wynagrodzeniu
nia za pracę wykonaną (art. 80 k.p.)
możemy mówić dopiero wówczas,
oraz według ilości i jakości pracy
gdy dostrzegalnie odbiega ono od
(art. 78 k.p.) i równego traktowania
wynagrodzenia innych osób wykopracowników (art. 112 k.p.) (wyrok
SN z 23.10.1996 r., I PRN 94/96).
nujących pracę jednakową lub praPominięcie przy przyznawaniu docę o jednakowej wartości. Niewieldatkowych składników wynagrokie, drobne różnice nie mogą być
dzenia kogoś tylko dlatego, że jest
uznane za dyskryminację (wyrok SN
w okresie wypowiedzenia, należy
z 7.04.2011 r., I PK 232/10).
uznać za sprzeczne z zasadą równePracodawca ma prawo w niejedgo traktowania pracowników.
nakowy sposób wynagradzać swoich
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Podejmowane przez pracodawcę decyzje dotyczące wynagradzania
pracowników mogą być uznane za
nieprawidłowe także wówczas, gdy
zmierzają do dyskryminowania nie
pojedynczych osób, ale całych grup
– jest to tzw. dyskryminacja pośrednia. Przykładem może być pozbawienie prawa do niektórych świadczeń
pracowników mających ustalone
prawo do renty z tytułu niezdolności
do pracy i uzasadnianie tego faktem,
że posiadają inne źródło dochodu
– jest to dyskryminacja pośrednia tej
grupy ze względu na niepełnosprawność (wyrok SN z 28.02.2019 r., I PK
50/18).

Ochrona rodzicielstwa
O nierównym traktowaniu nie można mówić w sytuacji, gdy działania
pracodawcy oparte na przepisach
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych polegają na przyznaniu dodatkowych świadczeń pracownicom
w ciąży oraz pracownikom wychowującym dzieci.
Z rodzicielstwem wiążą się różne
uprawnienia, m.in.:
– zakaz wypowiadania i rozwiązania stosunku pracy pracownicom
w ciąży,
– prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego,
– prawo do dni lub godzin wolnych
z tytułu opieki nad dzieckiem,
– przerwy na karmienie.
Przyznanie
tych
świadczeń
uprawnionym pracownikom nie może narazić pracodawcy na zarzut dyskryminacji. Trzeba natomiast zwracać uwagę na inną kwestię – osobom,
które takie świadczenia mają, nie
można na tej podstawie ustalić gorszych warunków zatrudnienia. Jak
podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku
z 8.01.2008 r., II PK 116/07, korzystanie z uprawnień przyznanych przepisami prawa w związku z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka nie może
być uznane za obiektywną przyczynę
ustalenia niższego wynagrodzenia,
pominięcia przy awansowaniu czy
kierowaniu na szkolenia.
Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie nie niższe od tego, które
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dokształcania w zakresie zarządzania czasem pracownicy zatrudnionej na stanowisku pomocy księgowego. Wskazał również, że nie jest ona
jedyną osobą, która nie uczestniczyła w tym szkoleniu. Jak widać, pracodawca zastosował dopuszczalne
prawnie kryteria. Jego działanie miało charakter jednostkowy, nie można zatem uznać, że mamy do czynienia z intensyfikacją niekorzystnych
działań, co faktycznie wskazywałoby
na gorsze potraktowanie pani Agaty
aniżeli pozostałych pracowników.

marzec 2020

Typowanie do zwolnienia

przysługiwało mu w dniu podjęcia
w przypadku, gdy zapewnia im zaplepracy na stanowisku zajmowanym
cze socjalne, przerwy w pracy bądź
przed urlopem (art. 1864 k.p.). Po zarozkład czasu pracy odpowiednie do
kończeniu urlopu:
stanu ich zdrowia.
– macierzyńskiego,
– na warunkach urlopu macierzyńPrzykład:
skiego,
Pani Agata wróciła do pracy po pra– rodzicielskiego,
wie trzyletnim okresie nieobecności
– ojcowskiego
związanym z korzystaniem z urlopensja pracownika powinna być tapu macierzyńskiego, rodzicielskiego
ka sama, jaką otrzymywałby, gdyi wychowawczego. Pracodawca nie
by nie korzystał z urlopu. Jeśli zatem
skierował jej na szkolenie, z którego
w czasie, kiedy na nim był, doszło do
skorzystali pozostali pracownicy dziazmian płacowych dotyczących stanołu, więc zarzuciła mu dyskryminację
wiska, które zajmuje, obejmują one
z uwagi na płeć, wiek i stan rodzintakże jego wynagrodzenie. Pamiętajny (pięcioro dzieci). Gdyby faktyczmy – podstawą określenia wysokości
nie urlopy związane z rodzicielstwem
wynagrodzenia po powrocie z takiebyły wyłączną przyczyną pominięgo urlopu nie jest wynagrodzenie pocia pani Agaty, mamy do czynienia
bierane przez daną osobę,
zanim poszła na urlop, ale
Wybór nauczyciela
to przysługujące aktualnie
do zwolnienia powinien
na stanowisku, które przedtem zajmowała. W przebyć dokonany przy
ciwnym razie dochodzi do
zastosowaniu kryteriów
nierównego traktowania
niedyskryminujących
w zatrudnieniu w związku
z korzystaniem z urlopów
macierzyńskich lub wychowawczych
z nierównym traktowaniem, gdyż
(postanowienie SN z 28.03.2019 r.,
korzystanie z uprawnień przyznaI PK 83/18).
nych przepisami prawa w związku z urodzeniem i wychowywaniem
Przejawem dyskryminacji w zadziecka (art. 186 k.p.) nie może być
trudnieniu nie są także regulacje
uznane za obiektywną przyczynę poprawne i działania podejmowane
minięcia pracownika przy typowaniu
w celu ochrony trwałości stosunku
do udziału w szkoleniach podnosząpracy osób w określonym wieku oraz
cych kwalifikacje zawodowe.
niepełnosprawnych.
Pracodawcy,
Pracodawca wskazał jednak, że
który zatrudnia pracowników niepełróżnicując sytuację pani Agaty, brał
nosprawnych, nie można zarzucić, że
pod uwagę przede wszystkim możlinarusza zasadę równego traktowania
wości finansowe oraz brak potrzeby
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W lutowym numerze pisałam o doborze pracowników do zatrudnienia, tymczasem nierówne traktowanie może także dotyczyć doboru
pracowników do zwolnienia. W wyroku z 11.01.2005 r., I PK 159/04,
Sąd Najwyższy uznał, że wybór nauczyciela do zwolnienia z przyczyn
określonych w art. 20 ust. 1 KN powinien być dokonany przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych, niedyskryminujących, jasnych i czytelnych dla zainteresowanych. Kryteria
te powinny przede wszystkim dotyczyć dorobku zawodowego (staż
pracy, ocena pracy, kwalifikacje formalne i faktyczne). Mogą też odnosić się do sytuacji osobistej nauczyciela (stan rodzinny, posiadanie innych źródeł dochodu, np. emerytura). Natomiast jeśli wybór ograniczony jest do dwóch nauczycieli,
których sytuacja zawodowa i osobista są zbliżone, dyrektor szkoły powinien uwzględnić dalsze, dodatkowe okoliczności. Należy do
nich np. podstawa nawiązania stosunku pracy – nie ulega wątpliwości, że stosunek pracy z mianowania bardziej stabilizuje nauczyciela
w zatrudnieniu niż ten nawiązany
na podstawie umowy, i to jeszcze na
czas określony.
W orzeczeniach wskazuje się, że
w przypadku nauczycieli uzasadnionym kryterium doboru do zwolnienia bądź przeniesienia w stan nieczynny – poza podstawą nawiązania stosunku pracy, oceną pracy
oraz kwalifikacjami – mogą być również (wyroki SN z: 9.08.2005 r., II PK
392/04; 10.01.2002 r., I PKN 771/00;
22.09.2000 r., I PKN 29/00):
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– stopień awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy,
mianowany, dyplomowany),
– dyspozycyjność,
– częstotliwość występowania nieobecności, które dezorganizują
pracę,
– wykonywanie dodatkowych zadań,
– sytuacja rodzinna i życiowa.
Niewątpliwie ważnym kryterium
podkreślonym w orzecznictwie jest
też interes szkoły. Sąd Najwyższy
w wyroku z 22.09.2000 r., I PKN
29/00, wskazał, że interesowi szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież nie może być
przeciwstawiany socjalny oraz ekonomiczny interes nauczyciela, który już od kilku lat nie może wykonywać i nie wykonuje należących do
niego zadań. Długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole nieobecności z powodu choroby mogą uzasadniać wybór nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny.

Odszkodowanie
Dyrektor ma obowiązek stosowania
się do przepisów Kodeksu pracy, co
oznacza, że w razie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły mają prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 183d k.p.).
Właściwy do rozpatrzenia sprawy jest w tym przypadku sąd pracy. Pracownik domagający się odszkodowania musi przytoczyć okoliczności faktyczne, które uprawdopodobnią nie tylko to, że jest/był
mniej korzystnie traktowany od innych osób wykonujących pracę jednakową lub jednakowej wartości, ale
również wskazać, że to zróżnicowanie spowodowane jest/było niedozwoloną przyczyną.
Przewidziane w art. 183d k.p. odszkodowanie ma charakter szczegól-
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ny: obejmuje wyrównanie uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych pracownika. W przepisach nie określono zasad ustalania
odszkodowania poza wprowadzeniem jego minimalnej wysokości – pracownik może się domagać
wyższego odszkodowania, jeśli udowodni wyższą szkodę majątkową i/
lub uszczerbek w dobrach niemajątkowych, uzasadniające odszkodowanie wyższe niż minimalne wynagrodzenie (wyrok SN z 7.01.2009 r.,
III PK 43/08).
Do wypłacenia odszkodowania
zobowiązany jest pracodawca, nawet jeśli naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu dokonał inny pracownik bądź osoba
działająca w imieniu pracodawcy.

Odpowiedzialność
dyrektora
Dyrektor kieruje szkołą i jest odpowiedzialny w szczególności za zapewnienie (art. 7 ust. 1–2 KN):
 pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym;
 w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych
i opiekuńczo-wychowawczych;
 bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Oceny pracy dyrektora szkoły
(a także nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej sześciu miesięcy) dokonuje
organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym (art. 6a ust. 6 KN).
Wyrok sądu mówiący, że do nierównego traktowania w zatrudnieniu
przyczynił się dyrektor szkoły, może mieć wpływ na ocenę jego pracy

Podstawa prawna:
 KN – ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967
ze zm.)
 k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
 pr. ośw. – ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148 ze zm.)
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

i dalsze pełnienie powierzonych mu
obowiązków.
Z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b pr. ośw.
jednoznacznie wynika, że organ,
który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, może go z niego odwołać bez wypowiedzenia w razie ustalenia negatywnej
oceny pracy bądź negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 KN (dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi, gospodarowanie
mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie
przepisów dotyczących organizacji
pracy szkoły).
Tak jak pozostali pracownicy szkoły, dyrektor ponosi odpowiedzialność materialną, jeśli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ze swej winy wyrządził szkodę (art. 114 k.p.). W myśl
art. 115 k.p. pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach
rzeczywistej straty poniesionej przez
pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania,
z którego wynikła szkoda. Jeśli zatem
na skutek swojego działania dyrektor
naraził szkołę na konieczność wypłaty odszkodowania za naruszenie
równego traktowania, organ prowadzący może domagać się naprawienia powstałej szkody. Odpowiedzialność pracownika oparta jest na zasadzie winy, dlatego:
a) w przypadku szkody nieumyślnej
odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać
kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu jej wyrządzenia (art. 119 k.p.);
b) w przypadku szkody umyślnej
pracownik może być obowiązany
do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122 k.p.).
Barbara
Tomaszewska

jest doradcą
podatkowym,
specjalizuje się
w zagadnieniach
prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.
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Nagrywanie
rozmów
przez dyrektora
PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ

Dyrektor szkoły może rejestrować rozmowy za pomocą nośników informacji, dyktafonów, telefonów i innych urządzeń, o ile poinformuje
o tym fakcie osobę nagrywaną – rodzica czy nauczyciela – a ten wyrazi na to zgodę. Problemem jest jednak sposób ewentualnego wykorzystania takich nagrań oraz ich przechowywanie.

O

chrona danych osobowych jest jednym z praw
fundamentalnych i podstawowych, o czym mówi m.in.
art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE
C 202 z 2016 r., s. 389), art. 16 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202
z 2016 r., s. 47) oraz unijne rozporządzenie RODO.
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Zgoda może mieć formę
oświadczenia, ważne,
by jasno wskazywała, że
rozmówca zaakceptował
fakt nagrywania
Pamiętajmy, że w myśl art. 4
ust. 2 RODO przetwarzanie danych oznacza ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
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udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie. Dane muszą być zbierane w konkretnym, wyraźnym,
prawnie uzasadnionym celu i w zakresie do niego adekwatnym (art. 5
ust. 1 RODO). Jest to istotne w kontekście omawianego w tym artykule tematu.

Zgoda rozmówcy
Zdarza się, że dyrektor szkoły ma
do czynienia z awanturującym się
rodzicem albo czeka go nieprzyjemny obowiązek zdyscyplinowania pracownika. Obawia się, że
w czterech ścianach gabinetu paść
mogą ostre słowa, nierealne żądania albo nawet groźby. Czy w tej sytuacji może utrwalać spotkanie za
pomocą np. funkcji dyktafonu w telefonie?
Tak, pod warunkiem że już na
początku poinformuje o tym swojego rozmówcę, a ten wyrazi zgodę na rejestrowanie rozmowy. Motyw 32 RODO wyraźnie określa, iż
zgoda taka powinna być wyrażona

w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne
przyzwolenie danej osoby na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Zgoda może mieć np. formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub
ustnego oświadczenia, ważne, by
w danym kontekście jasno wskazywała, że nasz rozmówca zaakceptował fakt nagrywania.
Jeśli odpowiedzią będzie milczenie albo niepodjęcie żadnego działania (np. niepodpisanie przygotowanego przez dyrektora oświadczenia), oznacza to, że zgody na rejestrowanie rozmowy nie ma. W takim przypadku dyrektor może
robić na bieżąco notatki bądź poprosić osobę trzecią (wychowawcę klasy, przedstawiciela związków
zawodowych), by uczestniczyła
w spotkaniu – w razie problemów
będzie świadkiem.
Pamiętajmy też, że zgoda musi
dotyczyć wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych,
czyli nie tylko samego utrwalania
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wypowiedzi, ale też ewentualnego
wykorzystania pozyskanych w ten
sposób informacji.
Przykład:
Zaczynając spotkanie z rodzicem,
dyrektor szkoły poinformował go,
że nagrywa ich rozmowę i w razie
konieczności wykorzysta pozyskane w ten sposób informacje. Okazało się to przydatne, bo dyrektor
dowiedział się, że jeden z uczniów
planuje kradzież w szkole. Czy powinien to nagranie przedłożyć na
policji?
Tak, powinien zgłosić sprawę
na policji i przedstawić nagranie.
Działanie takie z całą pewnością
jest zgodne z motywem 46 RODO,
który mówi, że można przetwarzać dane osobowe w przypadkach,
gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie
dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo
być
podstawą przetwa-
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rzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie
przetwarzania tego nie da się oprzeć
na innej podstawie prawnej.

Dobra osobiste
Odrębną kwestią od samego rejestrowania rozmowy jest wykorzystanie nagranych treści. Dyrektor
może ich użyć tylko w przypadku
dochodzenia praw na drodze postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego.
W tym kontekście warto mieć
na uwadze art. 23 k.c., mówiący
o ochronie dóbr osobistych takich
jak m.in. zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko lub
pseudonim, wizerunek i tajemnica
korespondencji. Osoba, której dobro
osobiste zostaje zagrożone cudzym

działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba
że nie jest ono bezprawne (art. 24 § 1 k.c.). Może też domagać się usunięcia
skutków naruszenia dobra osobistego, zadośćuczynienia pieniężnego

lub zapłaty odpowiedniej kwoty na
wskazany cel społeczny, a jeśli została wyrządzona szkoda majątkowa
– jej naprawienia.
Jeśli nagrana przez dyrektora rozmowa dotyczy nie tylko szkolnych
kłopotów ucznia, ale również jego
problemów w domu, to w zakresie
dotyczącym życia prywatnego wykorzystanie nagranych treści może
być uznane za naruszenie dóbr osobistych.
W postanowieniu z 27.04.2016 r.
(sygn. akt III KK 265/15) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że art. 267 § 3
k.k. zapewnia ochronę wypowiedzi
uczestników rozmowy, jeżeli co najmniej w sposób dorozumiany nadano im poufny charakter, przy czym
bez znaczenia są tu intencje, jakie
zadecydowały o takim statusie wypowiedzi. Innymi słowy, o poufnym charakterze informacji przesądza, co do zasady, nie tyle treść przekazu, co raczej wola osób biorących
udział w spotkaniu, a więc element
subiektywny; instalowanie urządzenia służącego do rejestracji obrazu
lub dźwięku w celu przechwycenia informacji o przebiegu takiej
rozmowy jest siłą rzeczy niedozwolone i stanowi czyn zabroniony (Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016, Warszawa 2017, s. 191 i n.).
Przykład:
Pan Emil wiedział, że jego rozmowa z dyrektorem szkoły jest nagrywana, jednak przejęty sytuacją
i zdenerwowany problemami syna wyznał, iż nie radzi sobie z jego
wychowaniem przez swój alkoholizm. Przez niedopatrzenie dyrektora nagranie odsłuchała sekretarka i puściła plotkę po szkole. Informacja o alkoholizmie pana
Emila trafiła w końcu do jego szefa,
a ten zwolnił go z pracy. Pozbawiony
źródła dochodów pan Emil domaga się od dyrektora szkoły zadośćuczynienia pieniężnego albo naprawienia szkody majątkowej. Czy ma
szansę wygrać?
Tak, pan Emil może liczyć na zadośćuczynienie od szkoły. Obowiązkiem dyrektora było nagrywanie rozmów oraz przechowywanie
nagrań w taki sposób, aby nigdy nie
zostały wykorzystane przez osoby
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postronne, ponieważ jako administrator danych osobowych ponosi
pełną odpowiedzialność za ich przetwarzanie.

Odpowiedzialność karna

marzec 2020

Zgoda rozmówcy na rejestrowanie spotkania jest istotna, ponieważ bez niej dyrektor szkoły naraża się na poważne konsekwencje, np. wspomniane oskarżenie
o naruszenie dóbr osobistych.
A co, jeśli dyrektor nagrywa rozmowy swoich pracowników bez
ich wiedzy, np. zostawia w pokoju nauczycielskim telefon z włączonym nagrywaniem albo wręcz
montuje tam urządzenie podsłuchowe?
Przepisy mówią, że grzywna,
kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
dwóch grozi każdemu, kto:
 bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego
nieprzeznaczonej,
otwierając
zamknięte pismo, podłączając
się do sieci telekomunikacyjnejj
lub przełamując albo omijającc
elektroniczne, magnetyczne, in-formatyczne lub inne szczególnee
jej zabezpieczenie (art. 267 § 1
k.k.);
 bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego (art. 267
§ 2 k.k.);
 w celu uzyskania informacji, do
której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym
albo innym urządzeniem bądź
oprogramowaniem (art. 267 § 3
k.k.) – chodzi tu o każdy sprzęt
rejestrujący obraz czy dźwięk,
np. dyktafon w telefonie, aparat fotograficzny (niektóre mają funkcję nagrywania głosu), kamerę;
 informację uzyskaną z nagrania
ujawnia innej osobie (art. 267 § 4
k.k.).
Przywołane przepisy jednoznacznie mówią o uzyskiwaniu dostępu do informacji (czyli treści rozmowy) nieprzeznaczonej dla osoby,
która rejestruje rozmowę. Dyrektor
szkoły może jednak powołać się na
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wyrok Sądu Rejonowego w Oławie
z 9.02.2010 r., II K 16/10, w którym
czytamy, że dopuszczalne jest nagrywanie rozmów pracowników, podwładnych albo ustalanie pozycji danej osoby z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody pracownika. Osobną kwestią jest

j!
Dyrektorze, pamięta
wa o urzą W art. 267 § 1 k.k. jest mo zualnym
wi

Dyrektor może udostępnić nagranie policji i powołując się na
art. 23 k.c., oskarżyć pana Marka o naruszenie dóbr osobistych.
W myśl przywołanego wcześniej
wyroku SR w Oławie nagrywanie
rozmów pracowników jest dopuszczalne. Jednak nauczyciel może powołać się na ten sam przepis Kod
deksu
cywilnego, wskazując, że
p
poprzez
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g Rozstrzygnięcie tej kwestii
go.
n jest oczywiste. Pytanie, czy
nie
w pierwszej sprawie sąd uzna
d
dowód
w postaci nagrania rozmowy, podczas której padły
groźby pod adresem dyrektora,
a w drugiej sprawie przychyli
się do opinii pana Marka.
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natomiast możliwość wykorzystania uzyskanych w ten sposób danych
w innym postępowaniu, w szczególności karnym.
Przykład:
Dyrektor szkoły poinformował nauczyciela języka polskiego, że zleca mu dodatkowe zadania. Pan Marek odmówił ich przyjęcia, obrzucając przy tym dyrektora wyzwiskami
i groźbami. Dyrektor nagrał tę rozmowę, ale bez wiedzy nauczyciela.
Czy może przedłożyć nagranie na
policji?

Przechowywanie
nagrań

Za wiedzą osób odwiedzających go w gabinecie – rodziców, nauczycieli, pracowników
niepedagogicznych
– dyrektor szkoły może rejestrować prowadzone z nimi rozmowy, bardzo ważną kwestią jest jednak przeh
chowywanie
takich nagrań. Pamiętajmy, że do obowiązków dyrektora
należy zabezpieczenie danych osobowych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, tak aby nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym oraz były chronione
przed zniszczeniem bądź utratą.
Przemysław
Gogojewicz

jest radcą prawnym
specjalizującym
się w prawie
oświatowym.

Podstawa prawna:
 k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145
ze zm.)
 k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950
ze zm.)
 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
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SYSTEM SOKRATES – rewolucja w walce
z biurokracją w polskiej oświacie!
Rozmowa z Sylwią Tkocz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie.
 Pani Dyrektor, w jaki sposób dotarła Pani do tak rewolucyjnego rozwiązania?
Sylwia Tkocz: Przygoda z System Sokrates zaczęła się od

zmian w ocenie pracy nauczycieli. Placówka doskonalenia
nauczycieli, z którą miałam przyjemność współpracować
– Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES z siedzibą
w Bytomiu – powołała zespół ekspertów na czele z panią Anią
Stalmach-Tkacz, dyrektor placówki. Zaczął on tworzyć słowniki, czyli gotowe zdania i pojęcia pozwalające na prawidłową
ocenę pracy nauczycieli. Powstały dobrze przemyślane i rozpisane wskaźniki, które następnie zostały wkomponowane
w procedurę przetransportowaną dzięki znakomitym programistom firmy ProTrainUp na aplikację komputerową.
 Zmiany w prawie oświatowym są bardzo szybkie.
To chyba było duże wyzwanie?
Pamiętam, że tempo było bardzo szybkie, a pracy wiele, ale
cztery miesiące wystarczyły, aby powstała sprawdzona, pierwsza znana mi w Polsce aplikacja, z której mogłam sobie wygenerować i wydrukować gotową ocenę pracy mojego pracownika w 100% zgodną z jego indywidualnymi osiągnięciami!
 Ocena pracy nie jest już tak problematyczna jak
we wrześniu 2018 r. Czy System Sokrates poprzestał
na tym rozwiązaniu?
Obecnie mamy do czynienia nie tylko z oceną pracy nauczyciela, ale modułem sprawozdań, awansu, nadzoru pedagogicznego. Ten moduł jest niesamowity – jako dyrektor nie
tylko monitoruję pracę moich nauczycieli, ale przede wszystkim tworzę sobie plan nadzoru, sprawozdanie, a także mam
wgląd w to, jak działają zespoły nauczycielskie, w ich plany,
notatki itp. Nauczyciele mają niewiele czasu na spotkania
twarzą w twarz (choć uważam, że to cenna forma współpracy). Aby go zaoszczędzić, mogą logować się na swoje profile
i komunikować ze sobą na platformie w ramach pracy zespołu. Fakty są takie, że System Sokrates pomógł w walce z biurokracją w pracy mojej i moich nauczycieli.
 Czy wcześniej szukała Pani na rynku podobnych

rozwiązaniem. Staram się wprowadzać nowoczesne technologie wszędzie tam, gdzie będą służyć moim uczniom,
nauczycielom i mnie samej. System Sokrates to prawdziwa
rewolucja – przede wszystkim wpływa na komfort pracy,
oszczędność czasu nauczyciela i dyrektora. Daje poczucie
bezpieczeństwa, że wszystko, co się pisze, jest zgodne z aktualnymi przepisami, czego najlepszym przykładem są plany
rozwoju zawodowego nauczycieli rozpoczynających awans
na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
 Co szczególnie przekonuje Panią do tego systemu?
Najbardziej przekonują mnie inteligentne druki, z którymi
do tej pory nie miałam do czynienia. To już nie są szablony i wzory, które czasami dyrektorzy wykorzystują dzięki
różnym dostępnym źródłom. To prawdziwy generator dokumentów, które tworzą się zgodnie ze specyfiką placówki oraz moimi decyzjami. Na początku zawsze jest pewien
opór, wszystko, co nowe, budzi obawy i często brak nam
wiary, że nowość może pomóc w walce z biurokracją. Nie żałuję, że dałam się przekonać i jako jeden z pierwszych dyrektorów w Polsce wdrożyłam system najpierw w swojej pracy,
a następnie pracy moich nauczycieli.
 Największa korzyść?
Na czym korzystam najbardziej? Myślę, że na szybkim planowaniu i sprawozdawaniu z nadzoru, na dostępie i możliwości monitorowania pracy moich nauczycieli, np. poprzez
analizowanie ich sprawozdań, samoocen, monitorowanie
pracy zespołów. Mój nadzór pedagogiczny nad pracą szkoły stał się łatwiejszy i przyjemniejszy. A przede wszystkim
System Sokrates dał mi poczucie komfortu i wewnętrznego spokoju, że jeśli o czymś zapomnę, przypomni o terminowości i wskaże rozwiązanie zgodne z aktualnymi zapisami prawa oświatowego. Narzędzie przygotowane przez
System Sokrates to najlepszy przykład wykorzystywania
nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły.
 Dziękujemy za rozmowę.

rozwiązań? Wszyscy wiemy, jak bardzo szkoły są obciążone „papierkologią”.

Nie spodziewałam się, że w Polsce może powstać takie narzędzie. Jak dotąd nie spotkałam się z podobnym
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

systemsokrates.pl
– ten adres warto sprawdzić!
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Pytania do eksperta
Poniższe pytania wraz z odpowiedziami ekspertów dotyczą arkusza organizacji szkoły. Zostały zaczerpnięte z programu LEX Prawo
Oświatowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Więcej informacji
na ten temat znajdą Państwo w naszym serwisie.
Czy rada pedagogiczna powinna
opiniować arkusz organizacyjny
i aneksy do niego?
Radzi: Bożena Barszczewska

Arkusz organizacji szkoły nie musi
być opiniowany przez radę pedagogiczną.
Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy
z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – dalej pr. ośw. – arkusz opracowuje dyrektor szkoły, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym. Nie można utożsamiać uprawnienia rady
pedagogicznej wynikającego z art. 70
ust. 1 pkt 1 pr. ośw. (zatwierdzanie
planów pracy szkoły) z kompetencją
do opiniowania arkusza.
W jakim terminie należy oddać do
zaopiniowania aneks nr 1 w roku
szkolnym 2020/2021 i w związku
z tym zwołać radę pedagogiczną
w celu jego zaopiniowania?
Radzi: Joanna Lesińska

marzec 2020

W przypadku wprowadzenia do
30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły
organizacje związkowe i kurator
oświaty mają po cztery dni robocze
na zaopiniowanie projektu zmian,
a organ prowadzący siedem dni roboczych na zatwierdzenie aneksu.
Rada pedagogiczna nie ma obowiązku opiniowania aneksu do arkusza organizacji szkoły.
W przypadku stwierdzenia przez
dyrektora konieczności zmiany zatwierdzonego arkusza obowiązuje § 17 ust. 11 w zw. z ust. 7 i 9
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rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 502), dotyczący
zmian wprowadzanych do 30 września. Projekt aneksu dyrektor przedkłada organizacjom związkowym,
które mają cztery dni robocze na jego
zaopiniowanie. Sam decyduje o terminie, ale powinien to zrobić na tyle wcześnie, by postępowanie zakończyło się przed 1 września. Zaopiniowany projekt aneksu trafia do organu prowadzącego, ten zaś przekazuje
dokument kuratorowi oświaty, który
na zaopiniowanie ma cztery dni robocze. Natomiast organ prowadzący
powinien zatwierdzić aneks w ciągu
siedmiu dni roboczych od jego otrzymania.
Rada pedagogiczna jest uprawniona do opiniowania organizacji pracy szkoły oraz propozycji dyrektora
w zakresie przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
(art. 70 ust. 2 pkt 1 i 4 pr. ośw.), ale
dyrektor nie ma obowiązku zwołania
zebrania rady pedagogicznej w sprawie opiniowania aneksu do arkusza
organizacyjnego.

Arkusz organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe będące jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy z 24.07.2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących
w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tejże ustawy, zrzeszających nauczycieli
(art. 110 ust. 2 pr. ośw.). Zaopiniowany arkusz zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 110 ust. 3 pr. ośw.). W przypadku wprowadzenia do 30 września
zmian do zatwierdzonego arkusza
art. 110 ust. 2 i 3 pr. ośw. stosuje się
odpowiednio (art. 110 ust. 5 pr. ośw.).

Czy związki zawodowe opiniują
aneks do arkusza organizacyjnego?

Związek zawodowy jest uprawniony do uzyskania kopii aneksów do
arkuszy organizacyjnych w ramach
dostępu do informacji publicznej.

Związek zawodowy wystąpił do
organu prowadzącego o udostępnienie aneksów arkuszy organizacyjnych
zatwierdzonych
po 30 września. Czy w przypadku, gdy arkusze nie podlegają już
opiniowaniu przez związek, można odmówić ich udostępnienia?
Radzi: Joanna Lesińska

Radzi: Krzysztof Lisowski

Wprowadzenie zmian do zaopiniowanego arkusza organizacyjnego wymaga ponowienia procedury opiniodawczej ze związkami zawodowymi i organem sprawującym
nadzór pedagogiczny.

Udostępnieniu jako informacja publiczna podlega treść dokumentów
(nie tylko urzędowych) dotyczących
organizacji lub majątku pozostających
w związku z wykonywaniem publicznej działalności szkoły i dysponowaniem przez nią majątkiem publicznym

C O

[art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d i art. 5 ust. 2
ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1429) – dalej u.d.i.p.]. Aneksy do
arkusza organizacji szkoły dotyczą organizacji i funkcjonowania szkoły publicznej, a w związku z tym podlegają udostępnieniu w formie kopii lub
wydruku jako informacja publiczna, gdy nie zostały opublikowane na
stronie BIP szkoły (art. 6 ust. 1 pkt 3
i art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). W orzecznictwie podkreśla się, że arkusz organizacji szkoły podlega udostępnieniu także w zakresie danych osobowych nauczycieli (są oni traktowani jak funkcjonariusze publiczni niekorzystający z prawa do prywatności w zakresie
zajmowanego stanowiska) oraz osób
pełniących funkcję organów (art. 6
ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 3 u.d.i.p.), natomiast zanonimizować należy dane osobowe pracowników niepedagogicznych, którzy nie pełnią funkcji
organów bądź nie zajmują stanowisk
kierowniczych i nie wyrażą zgody na
ujawnienie ich danych [art. 5 ust. 2
u.d.i.p. oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO].
Jakie konsekwencje grożą dyrektorowi, który w aneksach do
arkusza organizacyjnego wpisał
niezgodną z rzeczywistością liczbę uczniów w oddziałach (nie dokonał aktualizacji liczby uczniów
wpisanych w majowym projekcie
arkusza)?
Radzi: Dominik Kucharski

Dyrektorowi może zostać wymierzona kara porządkowa.
Przepisy Prawa oświatowego nie
przewidują żadnej sankcji za niedokonanie aktualizacji liczby uczniów
w arkuszu organizacji szkoły. Jednak w mojej ocenie, jeżeli zostanie udowodnione, że dyrektor nie
dokonał aktualizacji arkusza przez
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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zaniedbanie, a więc z własnej winy,
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu i zostać
ukarany np. karą porządkową przez
organ prowadzący, który na mocy
art. 10 ust. 1 pkt 6 pr. ośw. wykonuje
względem niego czynności z zakresu
prawa pracy.
Dyrektor zorganizował w szkole liczbę oddziałów większą, niż
to zatwierdził organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym,
co oznacza też większą liczbę
etatów nauczycielskich. Czy organ prowadzący może zaakceptować zwiększoną w porównaniu
do arkusza organizacyjnego liczbę etatów nauczycielskich w Systemie Informacji Oświatowej?
Radzi: Joanna Lesińska

Dyrektor powinien przedstawić organowi prowadzącemu do zatwierdzenia aneks do arkusza organizacji szkoły i wyjaśnić przyczyny utworzenia większej liczby oddziałów.
W SIO należy zamieścić informacje
o rzeczywistej liczbie oddziałów.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz zawiera m.in. informacje o liczbie godzin nauczycieli
i oddziałów poszczególnych klas.
Dyrektor ma obowiązek zgłaszania zmian do zatwierdzonego arkusza organowi prowadzącemu w formie aneksu, który również podlega zatwierdzeniu. W opisywanym
przypadku dyrektor powinien przed
utworzeniem większej liczby oddziałów oraz zatrudnieniem nauczycieli
przedłożyć ów aneks organowi prowadzącemu do zatwierdzenia oraz na
jego żądanie wyjaśnić powody swojego działania.
Ponieważ tak się nie stało, organ
prowadzący zapewne przeanalizuje zaistnienie skutków finansowych
nieprzewidzianych w planie finansowym szkoły i rozważy, czy zachowanie dyrektora zagraża działalności szkoły oraz czy zachodzi podstawa do jego odwołania ze stanowiska
kierowniczego na podstawie art. 66
ust. 1 pkt 2 pr. ośw. Okoliczności te

mogą zostać zbadane w ramach kontroli doraźnej przeprowadzonej na
podstawie art. 57 pr. ośw. Wydatkowanie większych środków niż przewidziane w planie finansowym szkoły może stanowić podstawę pociągnięcia dyrektora do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Inną kwestią jest natomiast dokonywanie wpisów w SIO, które muszą odzwierciedlać rzeczywiste dane
o liczbie oddziałów w szkole oraz zatrudnionych w niej nauczycieli.
Czy w przypadku udostępnienia arkuszy organizacji konieczne jest dokonanie anonimizacji
w zakresie danych osobowych
nauczycieli, tj. imienia i nazwiska,
stażu pracy oraz stopnia awansu
zawodowego? Czy arkusz organizacji szkoły trzeba udostępnić
w całości?
Radzi: Jakub Wilk

Arkusze organizacyjne szkół podlegają udostępnieniu w całości w trybie
dostępu do informacji publicznej.
Żądanie wydania kopii zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu szkół stanowi uzasadniony
wniosek o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu art. 1
ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a
u.d.i.p., ponieważ zarówno projekt
sporządzony przez dyrektora szkoły,
jak i arkusz zatwierdzony przez organ prowadzący stanowią dokument
urzędowy zawierający dane o charakterze publicznym.
Nauczyciel uczący w szkole publicznej i realizujący podstawowy cel
szkolnictwa publicznego pełni zadania funkcjonariusza publicznego,
a zatem treść arkusza organizacyjnego podlega udostępnieniu jako informacja publiczna wraz z danymi dotyczącymi nauczycieli, czyli w całości. Zgodnie z preambułą RODO
(motyw 4) prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem
bezwzględnym. Należy je postrzegać
w kontekście jego funkcji społecznej
i wyważyć względem innych praw
podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. RODO nie narusza
zaś prawa do informacji.
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E-uzależnienia
behawioralne
ANNA PUŚCIŃSKA

Wraz z upowszechnianiem się internetu i nowych technologii obserwujemy wzrost liczby uzależnień behawioralnych. W grupie szczególnego ryzyka są dzieci i młodzież, ponieważ w przeciwieństwie do
dorosłych brak im mechanizmów samokontroli chroniących przed
zachowaniami prowadzącymi do uzależnienia. Problem może jednak
dotknąć również rodziców i nauczycieli – osób, które powinny skupiać się na proﬁlaktyce oraz ochronie podopiecznych.

W

kierowanej do dyrektorów szkół i nauczycieli
literaturze, na nauczycielskich blogach czy portalach internetowych znajdujemy dwojakiego rodzaju stanowiska. Z jednej
strony mamy entuzjastów i zwolenników używania w edukacji nowoczesnych technologii: narzędzi, aplikacji, programów komputerowych
oraz smartfonów i iPadów. Twierdzą oni, że dobry nauczyciel zawsze

marzec 2020

Człowiek nie potraﬁ się
oprzeć zachowaniu,
które na krótką metę
zaspokaja jakąś głęboką
potrzebę psychiczną
powinien być tam, gdzie jego uczeń,
i nie należy się wirtualnego świata obawiać. Na przeciwnym biegunie spotykamy tych, którzy mówią
i piszą o niebezpieczeństwach: uzależnieniu od gier komputerowych,
internetu, mediów społecznościowych, fonoholizmie, zespole FOMO
(ang. Fear of Missing Out ‘lęk przed
pominięciem’). Zjawiska te – nazywane e-uzależnieniami – często postrzegane są jako jednostki
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chorobowe obejmujące swoim zasięgiem coraz więcej osób i dziedzin
życia.

Patologiczna więź
Stereotypowo mówiąc o e-uzależnionych, mamy na myśli zwłaszcza nastoletnich chłopców nałogowo grających w gry komputerowe.
Szczególnie na popularności zyskują gry on-line skupiające wokół
siebie społeczności graczy tworzących drużyny, klany lub gildie. Gry
te celowo są tak konstruowane, żeby trudno było się od nich oderwać.
Mają tzw. niski próg wejścia, by na
początku gracz łatwo osiągał sukcesy. Następnie dołącza czynnik społecznościowy – gracze poznają się
i wchodzą w interakcje.
W przeciwieństwie do tych rozgrywanych w świecie rzeczywistym
gra internetowa toczy się bez przerwy. Po drugiej stronie ekranu nieustannie siada ktoś nowy, z kim
można i należy się zmierzyć lub zawrzeć sojusz. Graczowi (nie tylko
nastoletniemu, ale i całkiem dorosłemu), który już zaangażował się
w epicką misję, trudno pogodzić się
z tym, że jakiś jej element zostanie
zrealizowany bez jego udziału.

W ostatnich latach pojawiło się
też sporo gier o tematyce kobiecej, więc takie uzależnienie przestało być męską domeną. A nie tylko
gry on-line, zwłaszcza te dostępne
na urządzeniach mobilnych, bywają
toksyczne i patologicznie przywiązują do siebie użytkowników.
Plagą XXI w. stały się uzależnienia behawioralne. O takim zjawisku mówimy, gdy pojawia się problem z ograniczeniem bądź rezygnacją z danych zachowań – niezwiązanych wprawdzie z zażywaniem substancji psychoaktywnych,
ale w podobny sposób jak narkotyki czy alkohol zakłócających dobrostan i właściwe postępowanie.
Człowiek nie potrafi się oprzeć zachowaniu, które na krótką metę zaspokaja jakąś głęboką potrzebę psychiczną, jednak w dłuższej
perspektywie wyrządza poważne
szkody. Wzrost liczby takich problemów obserwujemy wraz z upowszechnianiem się internetu i nowych technologii.

Szkodliwy przykład
Dużo mówi się o tym, że najbardziej liczną grupę dotkniętą problemem e-uzależnienia stanowią

dzieci i młodzież – nasi uczniowie
Lekceważenie? Brak kindersztui wychowankowie. Młodzi ludzie są
by? A może ważna rozmowa, której
w grupie szczególnego ryzyka, posieciowy savoir vivre nie pozwalał
nieważ w przeciwieństwie do doroprzerwać? Podczas kolejnego sposłych brak im mechanizmów samotkania sytuacja niestety się powtókontroli chroniących przed zachorzyła.
waniami prowadzącymi do uzależJakim wzorcem dla wychowannienia. Czy jednak my – nauczyciele
ków mogą być dorośli, którzy sami
i rodzice – na pewno jesteśmy bezpieczni?
Uzależnienie może
Scena z życia. Siedziadoprowadzić do sytuacji,
łam w kawiarence w gronie nauczycieli. Rozmawiagdy ćwiczymy, chociaż
liśmy i śmialiśmy się, czaorganizm wysyła sygnały,
sem może zbyt hałaśliwie,
że powinniśmy przerwać
ale obsługa lokalu patrzyła na nas z sympatią. Przy
stoliku obok japońska rodzina – rosobie nie potrafią wyznaczać gradzice i dwoje nastolatków: syn, córnic? Problem dotyczy coraz więkka – po cichu wpatrzeni w swoje
szej liczby osób, niezależnie od
smartfony.
płci, wieku, profesji. NauczycieNiedawno uczestniczyłam w kille i rodzice wiedzą, że nowoczesne
kuosobowym oficjalnym spotkaniu
technologie są błogosławieństwem
nauczycieli. Podczas kuluarowych
i przekleństwem naszych czasów,
rozmów, gdy zasady dobrego wyże trzeba pracować nad tym, aby
chowania przewidują co najmniej
ich ciemna strona nie zdominogrzecznościowy small-talk, jeden
wała zalet. Dzieci nas obserwuz młodych nauczycieli, z wyglądu
ją i naśladują, a nowe media bar30–35-latek, zdawał się całkowicie
dzo sprzyjają uzależnieniom behanas ignorować. Z nogą nonszalancwioralnym, rozwijającym się nieko założoną na nogę siedział, wpaspiesznie i jakby niepostrzeżenie.
trując się w swój telefon komórCzęsto łudzimy się, że nas to nie
kowy i stukając palcem w ekran.
dotyczy.
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Jedno z opracowań dotyczących
uzależnień behawioralnych (Grzegorzewska, Cierpiałkowska, 2018) wymienia długą ich listę: patologiczny
hazard, nałogowe korzystanie z gier
wideo, internetu, portali społecznościowych, telefonów komórkowych,
nałogowe uprawianie sportu, szkodliwe opalanie się, poddawanie operacjom plastycznym, modyfikowanie
ciała (tatuaże i piercing), szkodliwe
zachowania związane z jedzeniem,
zakupoholizm, pracoholizm, uzależnienie od seksu i pornografii.

Obsesyjne zachowania
Część z zachowań obsesyjnych łatwo powiązać z nowymi technologiami, ale niektóre związki nie wydają się takie oczywiste, np. uprawianie sportu. Czy aktywność
fizyczna może być czymś złym?
Wydaje się, że wręcz przeciwnie.
Tymczasem badacz e-uzależnień
Australijczyk Adam Alter zwraca
uwagę, że nowinki technologiczne pojawiające się pod postacią
gadżetów – opasek, smartwatchy,
aplikacji na smartfona wykorzystujących mikroprocesory monitorujące aktywność fizyczną użytkownika – mogą stać się narzędziami
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raz w tygodniu. Telenowele zwiększyły tę częstotliwość do pięciu razy
na tydzień. Rewolucja dokonała się
wraz z narodzinami mediów strumieniowych, dzięki którym widz
może obejrzeć cały serial naraz. Takie portale wręcz zabiegają o zatrzymanie przy sobie widza jak najdłużej i jeśli on sam nie zamknie strony, kolejny odcinek uruchamia się
automatycznie. Ciężko się oprzeć
jego obejrzeniu, zwłaszcza jeśli poprzedni skończył się w emocjonującym momencie „zawieszenia akcji”. Uczucie przyjemności i ulgi, jaką przynosi zaspokojenie ciekawości oraz niepewności, też może uzależniać. Kompulsywne oglądanie
seriali zyskało już nawet swoją angielską nazwę binge-watching (także binge viewing lub marathon-viewing), co w wolnym tłumaczeniu
oznacza „szał oglądania”. Ulegając
mu, zamiast 30–50 minut spędzamy
przed ekranem cały wieczór, a nierzadko zarywamy noc.

marzec 2020

Konieczna proﬁlaktyka
prowadzącymi do niebezpiecznych
wynika, że zagrożenie pracoholiobsesyjnych zachowań. Wyznaczazmem dotyczy 11% Polaków (www.
ją ćwiczącemu (lub zachęcają do
uzaleznieniabehawioralne.pl/raportywyznaczenia) określony cel, a jego
z-badan/pracoholizm-raporty-zosiągnięcie – po nagrodzeniu krótbadan/okolo-11-proc-polakowką triumfalną melodyjką – skutkudotyczy-problem-uzaleznienia-odje zwykle pojawieniem się kolejnepracy/). Nałogiem jest już nie tylgo, bardziej ambitnego i wymagako stawianie sobie kolejnych celów
jącego. Uzależnienie od osiągania
w dążeniu do zawodowego sukcesu.
tych celów może doprowadzić do sytuacji, gdy
Uzależniająca może stać
forsownie ćwiczymy na
się nawet tak z pozoru
siłowni lub biegamy, chociaż organizm wysyła czyniewinna rozrywka
telne sygnały, że powinjak oglądanie seriali
niśmy przerwać. Jeśli jed(ang. binge-watching)
nego dnia przebiega się
trzy kilometry, następnego można chcieć tylko więcej. WieTrudno w ogóle przestać być w prale osób w takiej sytuacji zaczyna
cy, przejść w tryb „prywatny”, gdy
odczuwać przymus, nie odpuszcza
mobilnie mamy nieustanny dostęp
nawet w przypadku choroby, urazu,
do służbowej poczty, której przywypadku losowego.
mus przeglądania dopada nas nawet
Jednym z najtrudniej rozpoznaw nocy.
walnych uzależnień z przywołaUzależniająca może stać się nanej listy jest pracoholizm, łatwo bowet tak z pozoru niewinna rozrywwiem pomylić go z tak pożądaną
ka jak oglądanie seriali. Jeszcze kilpracowitością. Portal Uzależnienia
kanaście lat temu przyjętą praktyką
Behawioralne podaje wyniki najbyło pojawianie się nowego odcinnowszych badań CBOS, z których
ka przygód ulubionych bohaterów
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Elektroniczne media skutecznie
ogniskują uwagę użytkowników
na zachowaniach, które stopniowo
mogą wejść w nałóg. Budowanie
profesjonalnie działających szkolnych systemów profilaktyki e-uzależnień wydaje się pilną koniecznością. Konkretne rozwiązania, zmierzające do bezpieczniejszego i bardziej higienicznego używania cyfrowych dobrodziejstw, potrzebne
są zarówno młodzieży, jak i dorosłym.
Lekiem na całe zło nie jest całkowite odcięcie od technologii. Nie
łudźmy się, że mózg cyfrowego tubylca, który przywykł do stymulacji ruchomym obrazem, światłem,
dźwiękiem i angażującymi, ale niezbyt trudnymi wyzwaniami wirtualnego świata, zadowoli się nagle analogową książką czy czasopismem. To tak, jakby zakazać mieszkańcowi aglomeracji korzystania
ze środków miejskiej komunikacji
albo wysłać go w podróż z Warszawy do Rzymu na piechotę. Do naszej rzeczywistości wkracza mobilna sieć komunikacji 5G, niedługo miasta i domy staną się „inteligentne”, pojazdy będą się wirtualnie
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komunikować, a my zanurzymy
się w świat AR (ang. Augmented
Reality ‘rozszerzona rzeczywistość’)
i VR (ang. Virtual Reality ‘wirtualna rzeczywistość’).
Jak pokazują badania przeprowadzone przez stowarzyszenie
„Miasta w Internecie”, 60% szkół
ma w statucie zakaz korzystania
z telefonów komórkowych na lekcjach (IBE, 2020). Nasi uczniowie wykorzystują smartfon niemal w każdym obszarze codziennego życia z wyjątkiem szkoły.
Tymczasem zagrożenia w postaci
uzależnień, problemów z koncentracją i snem, umiejętnością czytania dłuższych tekstów i krytycznego weryfikowania informacji rodzi nie tyle sam dostęp do urządzeń
cyfrowych, co ich nadmierne stosowanie. Dlatego profilaktykę uzależnień behawioralnych należy skoncentrować na zapobieganiu nadużywania nowych technologii.
Ponieważ nie usuniemy smartfonów z życia naszych uczniów, warto
nauczyć ich, jak wykorzystać to narzędzie do nauki. Z raportu ICILS
2018 (ang. International Computer and Information Literacy Study
‘Międzynarodowe Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych’) wynika, że młodzi ludzie wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do
rozrywki (słuchania muzyki, grania, oglądania filmów, dostępu do
portali społecznościowych), ale
już nie do nauki. Niskie są też ich
kompetencje cyfrowe – tylko 2%

badanych uczniów wykazało w tym
zakresie najwyższe umiejętności,
niemal co piąty (18%) nie poradził
sobie nawet z zadaniami wymagającymi zastosowania elementarnej
wiedzy praktycznej w użyciu komputera jako narzędzia pracy (poszukiwanie i zarządzanie informacją), a co czwarty (25%) posiada
najniższy poziom tego typu kompetencji, wystarczający jedynie do tego, aby korzystać z uzależniających
aktywności (IBE, 2019).
Dostrzegając z jednej strony potencjał smartfonów w obszarze
edukacyjnym, z drugiej zaś obawy szkół z tym związane, Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął w styczniu projekt Smartfony
w szkole. Ustalmy reguły gry (www.
ibe.edu.pl/smartfonywszkole/).
Celem serii debat i warsztatów
prowadzonych z udziałem przedstawicieli społeczności szkolnej,
ekspertów oraz reprezentantów samorządów, organizacji pozarządowych i firm technologicznych jest
wypracowanie rekomendacji dotyczących efektywnego wykorzystania smartfonów w edukacji, ale
także zagrożeń związanych z nadużywaniem tych urządzeń (IBE,
2020).
Anna Puścińska

jest nauczycielem
konsultantem
w Kujawsko-Pomorskim
Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku.

Bibliograﬁa:

Produkt: Miasteczko
ruchu drogowego ELO1
Firma: Grupa MAC S.A.

Miasteczko ruchu drogowego ma wymiary 10 m × 15 m,
a wykonane jest z farby drogogowej przeznaczonej do cienkowarstwowego poziomego oznakowania dróg,
placów, parkingów i innych miejsc o nawierzchni bitumicznej, betonowej. Najlepsza do instalacji jest nawierzchnia asfaltowa (najtrwalsza), posadzka betonowa
lub kostka brukowa (szybsze zmywanie
koloru). Dobrą porą jest okres od maja do
września, bo temperatura musi wynosić
co najmniej 15°C, a nawierzchnia powinna być sucha. Więcej: www.mac.pl/
produkty/miasteczko-ruchu-drogowegoELO1.

Projektor
krótkoogniskowy
Produkt: Projektor
Maxell MC-CX301
Firma: Maxell

Projektor krótkoogniskokowy Maxell MC-CX301 zaprojektowany
został do współpracy z tablicami interaktywnymi. Jasność 3100 ANSI, kontrast
10 000 : 1 oraz rozdzielczość 1024 × 768
pozwalają na komfortowy odbiór obrazu z każdego miejsca sali. Niska waga
i kompaktowa obudowa sprawiają, że
podłączenie przebiega bardzo sprawnie.
Projektor umożliwia również instalację
w salach, w których są ograniczone możliwości montażu urządzenia ze względu
na odległość od ekranu. W zestawie znajduje się m.in. pilot, baterie AA, aplikacje
na CD oraz skrócona instrukcja obsługi.

Zabawka do nauki
ki

 Alter A., Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom, Kraków 2017
 Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, Warszawa 2018
 Instytut Badań Edukacyjnych, Cyfryzacja bez edukacji nie wystarczy. Znamy wyniki międzynarodowego badania ICILS 2018, 8.11.2019 r., www.ibe.edu.
pl/pl/kontakt/38-aktualnosci/1073-cyfryzacja-bez-edukacji-nie-wystarczyznamy-wyniki-miedzynarodowego-badania-icils-2018
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w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Wyposażenie boiska
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Produkt: Piramida
matematyczna M1
Firma: Wydawnictwo
Epideixis

„Piramida matematyczna M1” to zabawa
połączona z nauką. Rozwija u dziecka
zdolność do myślenia i zapamiętywania,
kształtuje wytrwałość, wzmacnia koncentrację, pomaga przezwyciężyć trudności
w uczeniu się. Budowanie z 36 trójkątów
odbywa się na zasadzie gry w domino,
a w efekcie rozwiązania wszystkich 45 zadań dzieci tworzą piramidę. Przy okazji
poznają podstawy techniki rachunkowej,
utrwalają pojęcia liczby i dodawania. Rozwiązywanie zadań jest propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności
formułowania wniosków i samodzielnym
dochodzeniu do wyniku działań.
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Uczeń ze SPE
w programie
proﬁlaktyczno-wychowawczym
ANDRZEJ MICHALIK

marzec 2020

Program wychowawczo-proﬁlaktyczny stanowi jeden z najważniejszych dokumentów funkcjonowania każdej placówki. Dzięki niemu
możliwe staje się wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających ograniczać negatywne zjawiska, z którymi boryka się każda
społeczność szkolna. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którego dotykają problemy wychowawcze często o sprzężonym charakterze.

P

rogram prof ilaktyczno-wychowawczy zawiera cele i sposoby ich realizacji
przez placówkę oraz współpracujące z nią instytucje. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uczniów
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ze SPE, którzy z racji złożoności
problemów wymagają usystematyzowanego i zaplanowanego wsparcia znacząco wykraczającego poza
możliwości szkoły. Właściwe przygotowanie tej pomocy pozwala na

kierowanie nią w taki sposób, aby
była najbardziej skuteczna. Wpływa to na poprawę funkcjonowania
ucznia pod względem wychowawczym i dydaktycznym, prowadząc
do uzyskania wyższych wyników
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Tabela 1. Propozycje działań wobec uczniów zdolnych
Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

Obszar problemowy: uzależnienia
Ochrona uczniów
przed uzależnieniem
od multimediów
(komputera, internetu)

Warsztaty (prowadzone także
przez osoby z zewnątrz)
uświadamiające, że zbyt częste
korzystanie z sieci, nawet w celu
poszukiwania informacji, może
prowadzić do uzależnień

Pedagog i psycholog szkolny

Należy wskazywać uczniom, że korzystanie
ze zdobyczy techniki powinno odbywać się w sposób racjonalny, gdyż ich przesadne wykorzystanie
nawet w pozytywnych celach prowadzi do rozwoju
uzależnień behawioralnych (więcej na ten temat
przeczytają Państwo w artykule Anny Puścińskiej,
s. 46)

Budowanie aparatu
wczesnej interwencji
kryzysowej wśród
uczniów

Lekcje wychowawcze, warsztaty
na temat wczesnego identyﬁkowania problematyki uzależnienia w najbliższym otoczeniu
rówieśniczym

Pedagog szkolny,
nauczyciele,
wychowawcy

Dobrze w tym zakresie nawiązać współpracę
z organizacjami spoza szkoły, które dawałyby możliwość podjęcia bezpośredniego długoterminowego wsparcia. Pozwoli to objąć nim ucznia ze SPE
przez cały okres edukacji w placówce

Obszar problemowy: agresja i przemoc
Zwiększenie świadomości uczniów
na temat zagrożeń
płynących z dyskryminacji

Tworzenie w szkole
warunków współpracy w redukcji
zagrożenia wykluczeniem społecznym w zespole
klasowym

Warsztaty obejmujące przyczyny
powstawania i rozwiązywania
konﬂiktów
Udział w akcjach pozaszkolnych
o charakterze lokalnym/regionalnym propagujących walkę
z dyskryminacją
Obserwacja uczniów przez nauczycieli i wychowawców

Pedagog i psycholog szkolny
we współpracy
z nauczycielami
i przedstawicielami organizacji
pozarządowych

Ważne, aby wyznaczyć jedną osobę do koordynacji tych zadań. W ten sposób eliminuje się
powtarzalność treści oraz zwiększa skuteczność
oddziaływania wychowawczego

Wychowawcy,
nauczyciele

Zobowiązanie wychowawcy do obserwowania
relacji w klasie między uczniami, a nauczycieli do
dokumentowania i przekazywania tych informacji
wychowawcy pozwala na szybkie reagowanie
w przypadku wystąpienia kryzysu

Obszar problemowy: proﬁlaktyka zdrowotna
Zapoznanie uczniów
z zasadami podejmowania wczesnej
interwencji w czasie
kryzysu

Zajęcia grupowe, warsztaty na
temat zachowań destrukcyjnych,
sposobów reagowania na nie
i procedur ich zgłaszania

Pedagog i psycholog szkolny

Wprowadzając to rozwiązanie, należy unikać
stosowania biernych, jednostronnych form
odziaływania na ucznia. Szersze zaangażowanie
podopiecznych pozwoli wzmocnić wiarę we własne możliwości i zwiększy prawdopodobieństwo
podjęcia takich działań w przyszłości

Obszar problemowy: budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych
Rozwijanie umiejętności budowania
relacji

Warsztaty w zakresie komunikacji i budowania relacji pomiędzy
uczniami oraz nauczycielami
i uczniami

Pedagog i psycholog szkolny,
wychowawcy

Realizacja takich działań powinna biec dwutorowo: z jednej strony należy pogłębiać wiedzę
nauczycieli na temat budowania relacji, z drugiej
zaś kształtować wiedzę i umiejętności uczniów
w aspekcie komunikacji między uczestnikami
grupy rówieśniczej

Współdziałanie na
rzecz środowiska
lokalnego w zakresie
rozwijania szacunku
dla „inności”

Rozwijanie wolontariatu szkolnego

Nauczyciele
wychowawcy,
pedagog

Dobrym rozwiązaniem jest wpisanie na stałe takich
działań w zakres zadań realizowanych przez szkolnego koordynatora wolontariatu

Integracja ze środowiskiem osób
wykluczonych

Źródło: opracowanie własne.

w nauce oraz dając szansę na podjęcie dalszej edukacji, a w przyszłości
pracy zawodowej.
Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją uczeń ze SPE to osoba, która nie mieści się w ogólnie
przyjętych normach regulujących
system edukacji w naszym kraju.
Nie są to tylko uczniowie z niepełnosprawnością, autyzmem czy zagrożeni bądź dotknięci niedostosowaniem społecznym, ale także
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

wybitnie zdolni (Skałbania, Grewiński, 2017, s. 83).

Diagnoza problemów
Przystępując do przygotowania programu profilaktyczno-wychowawczego, należy zdiagnozować, jakie
problemy może napotkać placówka w nadchodzącym roku szkolnym. W przypadku szkół, gdzie liczba uczniów ze SPE jest niewielka,

wystarczą ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli oraz
bieżące obserwacje dokonane przez
nauczycieli i rodziców. Natomiast
w przypadku pojawienia się znacznej liczby takich uczniów niezbędne są szersze konsultacje. Po zasięgnięciu opinii wychowawców obejmującej wstępną ocenę zachowania
danego dziecka dyrektor powinien
zwrócić się do rodziców z informacją o konieczności przeprowadzenia
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szkoły, ale przede wszystkim interesariusze zewnętrzni, głównie administracja rządowa i uczelnie wyższe. Chcąc współpracować z uczelnią, szkoła powinna podpisać porozumienie zawierające:
– datę zawarcia,
– obowiązki uczelni, np. dotyczące prowadzonych zajęć, osób odpowiedzialnych za opiekę nad
uczniami,
– obowiązki szkoły, np. warunki
przeprowadzenia wstępnej rekrutacji, kryteria selekcji kandydatów, zapewnienie środków finansowania,
– czas obowiązywania porozumienia,
– podpisy stron.

Ryzyko wykluczenia

dalszej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. To do
kompetencji jej pracowników należy dobór niezbędnych narzędzi diagnostycznych, zaś szkoła powinna otrzymać jasne wytyczne, które
mogłyby być wykorzystane do budowania skutecznych elementów programu kierowanych do
uczniów ze SPE.
Poza ogólnymi problemami
występującymi w każdej szkole,
takimi jak niska frekwencja, agresja i przemoc, wandalizm, uzależnienie od środków psychoaktywnych i alkoholu, w przypadku uczniów ze SPE należy zwrócić
uwagę na wzmacniające te problemy specyficzne zagrożenia: dyskryminację oraz psychologiczne
zaburzenia okresu dorastania (Solecki, 2018, s. 52).

marzec 2020

Rozwijanie talentów
Uczniowie wybitnie zdolni zazwy-czaj nie mają problemów z nauką..
W ich przypadku kryzys pojawia się,,
gdy zajęcia prowadzone są standar-dowymi metodami, a tematy mało
atrakcyjne. Dlatego warto umieścić
w programie profilaktyczno-wychowawczym możliwość wdrażania autorskich programów nauczania oraz
innowacji pedagogicznych. Swoboda ich wyboru powinna być zależna
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Poza rozwijaniem kompetencji
w konkretnej dziedzinie szkoła poprzez program profilaktyczno-wyod woli nauczyciela jako autora prochowawczy realizuje zadania zwiącesu dydaktycznego w danej dziedzizane z ograniczeniem wykluczenie. To on może podejmować dziania uczniów wybitnie zdolnych
łania, aby zachęcić uczniów wybitz grupy rówieśniczej. Chodzi tu
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Tabela 2. Propozycje działań wobec uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie
Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialny

Zaznajomienie
z konsekwencjami zażywania środków
odurzających

Spotkania z przedstawicielami organizacji
zajmujących się terapią uzależnień

Uwagi

Obszar problemowy: uzależnienia

Wizyty w instytucjach zajmujących się
terapią uzależnień

Psycholog
szkolny i pedagog
w porozumieniu
z wychowawcami

Planując program w tym zakresie, warto stosować metody włączające uczniów w działalność tych podmiotów, chociażby w formie
wolontariatu

Pedagog szkolny
w porozumieniu
z wychowawcą

Nie można ograniczać się jedynie do działalności informacyjnej. W tym zakresie należy
w programie zapisać aktywne działania
kierowane do uczniów ze SPE, np. udział
w zajęciach realizowanych w ramach klubów
młodzieżowych lub świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje
pozarządowe specjalizujące się w tej tematyce

Pedagog (koordynator działań)
przy współudziale
wychowawców

Wybór organizacji do współpracy powinien
być konsultowany z radą pedagogiczną oraz
radą rodziców. Wcześniej należy przeanalizować opinie o organizacji funkcjonującej
w ramach lokalnej społeczności

Spotkania z przedstawicielami służb (policja, Służba Więzienna) oraz wizyty w instytucjach przez nich reprezentowanych
Wspieranie
rodziców w zakresie podnoszenia wiedzy
na temat
uzależnień

Organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie uzależnień w formie indywidualnych
konsultacji na terenie szkoły

Pomoc środowisku ucznia
dotkniętego
zagrożeniem
niedostosowania ze względu
na uzależnienie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie diagnozy i terapii

Kierowanie rodziców do organizacji zajmujących się pomocą specjalistyczną w zakresie
długofalowej terapii

Współdziałanie z placówkami środowiskowymi
Współdziałanie z organami administracji
(MOPS, sąd) celem bieżącego monitorowania środowiska społecznego ucznia
Stosowanie pracy indywidualnej z uczniem
oraz jego najbliższymi przy współudziale
organizacji zewnętrznych

Obszar problemowy: agresja i przemoc
Ograniczenie
zachowań
agresywnych
wśród uczniów

Bieżące reagowanie na zmiany zachowań
uczniów zagrożonych niedostosowaniem
społecznym

Pedagog szkolny
i wychowawcy
klas

W przypadku uczniów ze SPE należy prowadzić działania wspierające zarówno uczniów,
jak i ich środowisko. Szkoły zazwyczaj kładą
większy nacisk na otoczenie, zaś rozkład
działań powinien być równomierny

Dyrekcja, nauczyciele specjaliści,
wychowawcy

Podjęcie współpracy z placówkami zajmującymi się resocjalizacją daje możliwość pokazania
uczniom, jakie są potencjalne skutki negatywnych zachowań oraz jak trudno znaleźć pracę
w takiej sytuacji. Z kolei nawiązanie współpracy
daje możliwość objęcia ich wsparciem także
w środowisku lokalnym poza szkołą

Ułatwienie aklimatyzacji ucznia w nowej
placówce
Prowadzenie właściwej dokumentacji rejestrującej określone zdarzenia

Tworzenie warunków współpracy w celu
ograniczania
przemocy
w szkole

Nawiązanie współpracy z organizacjami
zajmującymi się resocjalizacją osób opuszczających system penitencjarny
Wprowadzanie projektów pilotażowych
o charakterze społecznym związanych
ze współpracą z podmiotami prowadzącymi
świetlice socjoterapeutyczne

Obszar problemowy: budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych
Rozwijanie
Zajęcia grupowe, warsztaty na temat komuumiejętności
nikacji w grupie rówieśniczej
komunikacji
interpersonalnej

Pedagog i psycholog szkolny

Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących pozwalających uczniom
budować pozytywne relacje w zespole

Współpraca
w zakresie
propagowania
wolontariatu
wśród uczniów

Prowadzenie projektów społecznych
obejmujących rozwiązywanie problemów
lokalnej społeczności

Pedagog, szkolny
koordynator
wolontariatu

Udział w realizacji takich zadań daje uczniowi ze SPE możliwość wzmacniania własnej
samooceny oraz nauczenia się współdziałania
w grupie, zaś pozostałym uczniom szansę
postrzegania go nie przez pryzmat opinii, lecz
rzeczywistych działań

Rozpoznanie źródeł
niepowodzeń
szkolnych

Badanie przyczyn trudności szkolnych oraz
podejmowanie działań je niwelujących (zajęcia wyrównawcze lub lekcje koleżeńskie)

Obszar problemowy: absencja ucznia

Rozmowy z rodzicami oraz pracownikami podmiotów organizujących zajęcia,
w których uczeń bierze udział poza szkołą,
np. świetlic socjoterapeutycznych

Wychowawcy,
pozostali nauczyciele

Rozpoznawanie niepowodzeń szkolnych już
na początkowym etapie daje uczniom ze SPE
szansę na nadrobienie zaległości, a w konsekwencji poprawę frekwencji. Działania w zakresie niwelowania niepowodzeń szkolnych
powinny czynnie włączać w ten proces rodziców, których zadaniem jest wspieranie ucznia
w realizacji form pomocy poza szkołą

Źródło: opracowanie własne.

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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Tabela 3. Propozycje działań wobec uczniów z niepełnosprawnościami
Zadanie

Formy realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

Obszar problemowy: proﬁlaktyka zdrowotna
Wdrażanie
programów
edukacyjnych
na temat niepełnosprawności

Spotkania z przedstawicielami
organizacji związanych
z określonymi formami
niepełnosprawności

Psycholog
szkolny i pedagog w porozumieniu z wychowawcami

Planując tego typu działania, należy tak dobrać
tematykę, by poruszała kwestię określonej
formy niepełnosprawności. Do tego celu można
wykorzystać analizę dokumentacji szkoły i objąć
nią zarówno nauczycieli, jak i uczniów, co zwiększy
wiedzę na temat danej dysfunkcji w społeczności
szkolnej

Obchodzenie
w szkole jednodniowych wydarzeń, np. Dnia
Autyzmu

Organizacja konkursów wiedzy

Nauczyciele

Prowadzenie tego typu działań pozwala:
– poszerzyć wiedzę uczniów na temat danej dysfunkcji,
– integrować uczniów i nauczycieli,
– budować wizerunek szkoły jako organizacji otwartej na różnorodność,
– łatwiej nawiązywać współpracę z interesariuszami
zewnętrznymi przy poszukiwaniu partnerów do
realizacji projektów społecznych

Realizacja zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej
pomocy

Warsztaty, udział w konkursach

Nauczyciel
edukacji dla
bezpieczeństwa,
pielęgniarka
szkolna

Realizacja tego zadania powinna być poszerzona
o wiedzę na temat ograniczeń w udzielaniu pierwszej
pomocy uczniom ze SPE oraz aktualnych zasad
podawania leków uczniom przewlekle chorym

Spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych
Współorganizowanie imprez
zwiększających świadomość
uczniów i społeczności lokalnej
w zakresie określonej dysfunkcji

Szkolenia dla nauczycieli

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku uczniów wybitnie zdolnych istotna jest integracja
w grupie rówieśniczej. Wiele szkół
nie jest jednak w stanie zapewnić tego swoim wychowankom w sposób
właściwy, gdyż próbuje na siłę angażować ich jako liderów w działania społeczne lub wolontariackie. Tymczasem uczniom wybitnie zdolnym warto pozwolić na
wybór roli, którą gotowi są pełnić, a przez to budować etapami swoją pozycję w grupie rówieśniczej. Dla zwiększenia skuteczności działań podejmowanych w odniesieniu do uczniów
uzdolnionych można uzupełnić
poszczególne obszary problemowe w programie profilaktyczno-wychowawczym o różne działania
(zob. tabela 1, s. 51).
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Sieć współpracy
Działania opisane w programie
profilaktyczno-wychowawczym
powinny być spójne z podejmowanymi przez samorząd w ramach
strategii i programów lokalnych. Pozwala to budować miejscową sieć
współpracy, a w przypadku wykrycia problemu oddziaływać nie tylko
na dziecko, lecz także na jego środowisko. Dzięki temu uczniowie
zagrożeni niedostosowaniem mają
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większe szanse na właściwe pełnienie swoich ról społecznych bez konieczności wykorzystania odziaływań wychowawczych będących
w dyspozycji sądu rodzinnego (Zieja, 2011, s. 230).

może być miejska lub gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych, a także organizacje
społeczne odpowiedzialne za profilaktykę, zaś w drugim – świetlice
socjoterapeutyczne, które powinn wspierać uczniów w środony
w
wisku
lokalnym.
Nawiązanie współpracy z tym
mi podmiotami pozwala wyjść
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Zadania nauczycieli

Aby zminimalizować skutki niedostosowania, warto podjąć współpracę z władzami samorządowymi. Do ich podstawowych
zadań należy bowiem walka z uzależnieniami oraz ograniczenie
agresji i przemocy. W pierwszym
przypadku ważnym partnerem

Jednym z podstawowych elemen
mentów programu profilaktyczno-wychowawczego są działania prowadzone na terenie szkoły. Zadania dotyczące uczniów zagrożonych
i niedostosowanych społecznie należy dokładnie rozdysponować pomiędzy wszystkich pracowników,
nie tylko wychowawców i nauczycieli specjalistów. Szczególnie istotne jest:
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Progman

Majątek Web
Zarządzanie majątkiem szkoły
Dlaczego warto:
Porównanie stanu
rzeczywistego majątku
z prowadzoną ewidencją

Rozliczenie osób
materialnie odpowiedzialnych
za poszczególne składniki

Szybki i łatwy dostęp
do szerokiej gamy wydruków

Redukcja czasu
inwentaryzacji nawet o 70%!

4 proste kroki w procesie inwentaryzacji
1

Przygotowanie
etykiet z kodami

2

Wydruk etykiet
i umieszczenie
na środkach majątku

3

Skanowanie
kodów

4

Importowanie
danych

Dowiedz się więcej:
www.progman.wolterskluwer.pl/majatek-web
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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 rozpoznanie sytuacji rodzinnej
i osobistej ucznia;
 podejmowanie działań w przypadku zaniedbań opiekuńczych;
 wnioskowanie za zgodą rodziców
o udzielenie pomocy psychologicznej;
 promowanie aktywności grupowych związanych z integracją
uczniów.
Zadania nauczycieli przedmiotowych powinny być szczegółowo
określone przez pryzmat nie tylko
ich zadań dydaktycznych, ale też wychowawczych i skupiać się na monitorowaniu zachowań ucznia, a w razie potrzeby przekazywaniu stosownych uwag wychowawcy i nauczycielom specjalistom.
W przypadku uczniów zagrożonych i niedostosowanych społecznie również poszczególne obszary problemowe w programie profilaktyczno-wychowawczym można uzupełnić o różne działania
(zob. tabela 2, s. 53).
Natomiast aby wspierać dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, program profilaktyczno-wychowawczy powinien skupić się na profilaktyce zdrowotnej,
obejmując m.in. poszerzanie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat
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różnego rodzaju dysfunkcji. Pozwoli
to poprawiać sytuację osób niepełnosprawnych w środowisku szkolnym (Dycht, 2018, s. 99). Przykłady
działań zwiększających efektywność
programu w tym zakresie zawiera
tabela 3 (s. 54).

Ewaluacja programu
Każdy program profilaktyczno-wychowawczy jest planem działania,
zawsze jednak pojawiają się problemy utrudniające jego realizację.
Dlatego tak istotna jest ewaluacja.
Punktem odniesienia będą ustalone efekty dotyczące uczniów ze SPE.
Ważne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą zestawić opinie tej grupy z uzyskanymi od społeczności szkolnej. Można wykorzystać np. obserwację zachowania bądź aktywności uczniów
w podejmowanych projektach społecznych, a także rozmowy z rodzicami.
Rezultaty wdrażania programu
profilaktyczno-wychowawczego
wobec uczniów ze SPE powinny być
monitorowane na bieżąco. Istotne
są tu zwłaszcza efekty mające istotne znaczenie dla integracji z grupą: zdolność korygowania własnego
postępowania, włączanie się w pracę
szkoły czy wolontariat itd.

Andrzej Michalik
jest dr. n. prawnych,
nauczycielem
przedmiotów
zawodowych
w Zespole Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica
w Kwidzynie.
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w edukacji
Nauczyciele chcą, by ich praca przynosiła planowane efekty w zakresie nauczania i wychowania. Często ci najbardziej zaangażowani i ambitni sięgają po nowatorskie metody (czasem popularne już
w innych krajach, a na nowo odkrywane w Polsce). Jednak z udziałem w szkoleniach oraz lekturą publikacji popularyzujących różne innowacje zbyt rzadko wiąże się pytanie o ich rzeczywistą, mierzalną
efektywność.

M

it, w znaczeniu jakiego tutaj używam, oznacza
opinię niezgodną z prawdą, fałszywe przekonanie, tezę, która nie znajduje poparcia w wynikach naukowych badań. Mity dotyczące tego, co daje
gwarancję sukcesu w edukacji i wychowaniu, mają tendencję do utrwalania się. Ich podważanie wymaga wysiłku uruchomienia krytycznego myślenia i odwołania się
do wyników badań, często wbrew osobistemu doświadczeniu, które jest złudne.

Właściwości umysłu

Wysiłek naukowy jest odwrotny do tej naturalnej właściwości umysłu. Naukowe myślenie polega na niebraniu
niczego na wiarę, falsyfikowaniu dotychczasowych twierdzeń oraz poszukiwaniu bardziej trafnych wyjaśnień czy
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ności stosowanych metod.

Naukowe podejście
Nau
Thomas E. Kida, profesor w Isenberg School of Management na University of Massachusetts w Amherst i autor wielu artykułów na temat podejmowania decyzji, opisał, co możemy zrobić, by myśleć jak naukowiec. Ujął to
w ośmiu wskazówkach (Amherst 2006, s. 82):
❶ Zachowaj otwarty umysł, ale bądź sceptyczny wobec
wszelkich bezpodstawnych twierdzeń.
❷ Upewnij się, czy twierdzenie lub przekonanie można
sprawdzić.
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Skłonność do ulegania mitom
nie jest wynikiem słabej inteligencji czy niedouczenia. Poznawcze cechy umysłu sprawiają,
że łatwo wierzyć w twierdzenia
przekazywane w przekonujący
sposób. Coś, co wydaje się zgodne z intuicją („na zdrowy rozum”)
albo jest głoszone przez osoby
cieszące się uznaniem i autorytetem, łatwo uznać za fakty bez
prób sprawdzania. Do tego umysł
człowieka ma skłonność do potwierdzania (konfirmacji) przyjętych informacji czy przekonań jako prawdziwych i słusznych.
W internetowym „The Skeptic’s
Dictionary” czytamy: Myślenie krytyczne jest aktem nienaturalnym. W zgodzie z naturą dążymy do potwierdzania
i obrony powszechnie przyjętych przekonań, nawet do poziomu irracjonalności (Carroll, 1994, tłum. T.G.).
Im bardziej ktoś jest przekonany do słuszności (i efektywności) tego, co robi, tym bardziej selektywnie (automatycznie, bez intencji oszukiwania) funkcjonuje jego
umysł:
 pomija lub lekceważy dane przeczące przekonaniom
danej osoby;
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

 łatwiej zauważa, zapamiętuje i przypomina sobie dane
potwierdzające jej przekonania;
 racjonalizuje interpretacje danych zgodnie z przekonaniami danej osoby, np. winą za porażki edukacyjne łatwo obciążyć zdemotywowanych uczniów, zamiast dostrzec słabości rzekomo superskutecznej metody.

Materiały dla naucz ycieli

Uleganie mitom

Materiały dla naucz ycieli

Schemat. Piramida metod naukowych
Metaanalizy
Przeglądy
systematyczne
Eksperymenty
Systematyczne obserwacje
Analizy
przypadków
Subiektywne doświadczenia
Źródło: T. Garstka, Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy
sceptycyzm w edukacji i wychowaniu, Warszawa 2016.

❸ Oceń

jakość dowodów na rzecz twierdzenia
(np. sprawdź ścisłość kontroli i nie polegaj na anegdotycznych dowodach).
❹ Spróbuj sfalsyfikować twierdzenie lub przekonanie
(np. szukaj faktów, które go nie potwierdzają).
❺ Rozważ alternatywne wyjaśnienia.
❻ Gdy wydają się jednakowe, wybieraj to twierdzenie
lub przekonanie, które jest najprostszym wyjaśnieniem
danego zjawiska (tj. takie, które ma najmniej założeń).
❼ Gdy inne czynniki pozostają niezmienne, wybierz
twierdzenie lub przekonanie, które nie jest sprzeczne
z ugruntowaną wiedzą.
❽ Miarkuj swoje przekonanie, biorąc pod uwagę proporcję liczby dowodów przemawiających za i przeciw
niemu.

Źródła dowodów
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Dowody naukowe odnaleźć można w recenzowanych
czasopismach naukowych oraz dobrych publikacjach
popularyzatorskich powołujących się na naukowe źródła. Naukowy prestiż czasopism odzwierciedlają wskaźniki tzw. cytowalności. Dla przykładu, uznawany na
świecie wskaźnik IF (ang. impact factor ‘parametr wpływu’) obliczany jest dla danego czasopisma według wzoru
IF = B/C, gdzie:
 B oznacza łączną liczbę cytowań wszystkich publikacji z czasopisma w danym roku kalendarzowym, które ukazały się w tym czasopiśmie w ciągu ostatnich
dwóch lat (po odjęciu autocytowań, czyli cytowania
w tekście przez autora jego innych publikacji, również
wtedy, gdy jest tylko ich współautorem);
 C oznacza liczbę wszystkich publikacji, które ukazały
się w czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat.
Istnieją również inne wskaźniki zaufania do czasopisma naukowego. Dyscypliny humanistyczne nie muszą spełniać kryteriów metodologicznych wymaganych
w dziedzinach, w których oczekujemy mierzalnych wyników (leczenie, edukacja, zarządzanie). Po publikacjach
dotyczących psychologii uczenia się i nauczania czy psychologii wychowawczej spodziewać się możemy wyników badań przeprowadzonych naukowymi metodami
(zob. schemat).
Subiektywne doświadczenia czy osobiste sprawozdania mają charakter tzw. dowodów anegdotycznych.
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Mimo że bardzo często robią dobre wrażenie (dlatego
bywają wykorzystywane w reklamach), analizy pojedynczych przypadków nie mają wartości dowodu mogącego
stanowić podstawę rekomendacji danej metody. Są jedynie podstawą do dalszych badań. Ważne jest prowadzenie obserwacji systematycznych i dających możliwość
porównań.
Tylko eksperymenty (z losowym przydziałem do grupy
badanej i grupy kontrolnej oraz z tzw. zaślepieniem oceny porównania wyników obu grup) pozwalają na formułowanie twierdzeń o zależnościach przyczynowo-skutkowych (np. metoda edukacyjna X stosowana w grupie wiekowej uczniów Y wpływa na istotnie szybsze i bardziej
trwałe nabywanie umiejętności Z). Dopiero tego rodzaju
badania upoważniają do polecania danej metody nauczania lub wspomagania rozwoju jako skutecznej.
W niektórych przypadkach można eksperymenty
z grupami zastąpić tzw. eksperymentem jednopodmiotowym (Garstka, Śliwerski, 2019, s. 213). Najsolidniejsze
podstawy do rekomendowania metod dają jednak nie
pojedyncze eksperymenty, ale zbiorcze przeglądy systematyczne i metaanalizy wyników wielu badań.
Aby nie dać sobie „sprzedać” psychopedagogicznego
mitu jako faktu, warto zadawać pytania (tamże, s. 216):
– Czy sprawdzana była skuteczność/efektywność metody?
– W jaki sposób sprawdzano skuteczność/efektywność
metody?
– W jakich recenzowanych czasopismach naukowych lub
recenzowanych monografiach opublikowano wyniki
badań?
– Czy badania spełniały standardy eksperymentu (randomizacja, grupa kontrolna placebo) lub eksperymentu jednopodmiotowego?
– Czy wykonano badania porównawcze z innymi uznanymi metodami?
Tomasz Garstka
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o dowody
Michael Shermer, jeden z liderów środowiska naukowych sceptyków,
sformułował pytania, jakie warto zadać sobie, a także komuś, kto
próbuje nas przekonać do przyjęcia na słowo jego twierdzenia.
❶ Na ile wiarygodne jest źródło

danego twierdzenia?

Artykuły z naukowych baz danych są wiarygodne.
Poradniki należy traktować bardzo krytycznie,
gdy nie powołują się na naukowe źródła. Wiedza
potoczna nie jest wiarygodnym źródłem.
❷ Czy źródło to często prezentuje

twierdzenia podobnego rodzaju?

Czasopisma i poradniki nastawione na promocję
jednej koncepcji chcą do niej przekonać,
a nie dowodzić jej efektywności.
❸ Czy dane twierdzenie zostało

zweryfikowane przez inne źródło?

Konieczne jest odwołanie się do niezależnych źródeł.
❹ Jak twierdzenie pasuje do tego,

co wiemy o tym, jak działa świat?

Rewolucyjne tezy wymagają nadzwyczaj
wiarygodnych dowodów.
❺ Czy ktoś podjął próbę obalenia

danego twierdzenia, czy poszukiwane
były jedynie dowody na jego
potwierdzenie?
Naukowe postępowanie polega na falsyfikacji
twierdzenia (i przyjęciu, jeśli ją wytrzyma),
a nie konfirmacji (charakterystycznej dla myślenia
codziennego).

❻ Czy przeważające dowody są zbieżne

z konkluzjami osoby głoszącej
twierdzenie, czy z tymi konkluzjami
rozbieżne?

❼ Czy propagator twierdzenia

stosuje przyjęte reguły nauki
i narzędzia badawcze, czy też
zostały one porzucone na rzecz
innych, prowadzących do konkluzji
oczekiwanej przez niego?
Nie warto ufać teoretykom i praktykom,
którzy odrzucają naukową metodologię
badawczą.

Materiały dla naucz ycieli

Pytania

❽ Czy głosiciel twierdzenia

przedstawił inne od dotychczasowych
wyjaśnienie obserwowanego zjawiska,
czy jedynie twardo zaprzecza
obecnemu wyjaśnieniu?
Kwestionowanie alternatywnych wyjaśnień
i zapalczywa obrona trafności własnej
argumentacji powinny budzić czujność.

❾ Jeżeli propagator twierdzenia

zaoferował nim nowe wyjaśnienie,
to czy uwzględnia ono tyle zjawisk
co stare wyjaśnienie, czy więcej?
Uważajmy na oferowanie tego, co dobrze znane,
jako odkryć pod nowymi nazwami.

❿ Czy osobiste wierzenia

i tendencyjności (ang. biases)
głosiciela twierdzenia doprowadzają
go do jego wniosków?

Nie warto ufać tym, którzy odmawiają
odpowiedzi na pytania o nasze wątpliwości
i odrzucają merytoryczną krytykę wskazywanych
im błędów.

Jeśli przytaczane są jedynie dowody na poparcie
tezy, należy zachować szczególną ostrożność.

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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Opracowanie: Tomasz Garstka na podstawie: M. Shermer, Science and Pseudoscience: The Difference in Thinking and the Difference It Makes
[w:] B. Farha (red.), Pseudoscience and Deception: The Smoke and Mirrors of Paranormal Claims, New York 2014
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Popularne mity
W tabeli zestawiłem często powtarzane w środowisku oświatowym
mity psychopedagogiczne z obalającymi je faktami.
Mity

Fakty

Uczniowie mają lepsze wyniki w nauce, gdy
nauczani są zgodnie ze swoim stylem uczenia się
(wzrokowo, słuchowo, kinestetycznie)

To jedynie preferencje, a nie style uczenia się.
Efektywna edukacja wymaga odpowiedniego
doboru sposobu uczenia się do edukacyjnego celu

Badania neurokognitywne potwierdzają
istnienie inteligencji wielorakich, które należy
wykorzystywać w nauczaniu

Brak dowodów. Część typów inteligencji
(np. muzyczna) to po prostu uzdolnienia (te warto
rozwijać)

Odkrywcze i problemowe uczenie się przynosi
lepsze efekty niż nauczanie kierowane

Sposób nauczania musi być dobrany do celu
edukacyjnego. W niektórych obszarach nauczanie
kierowane lepiej się sprawdza (np. wyrabianie
krytycyzmu myślowego)

Kinezjologia edukacyjna (tzw. gimnastyka mózgu)
poprawia funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, a u pozostałych
uczniów rozwija potencjał intelektualny

Mówią o tym tylko dowody anegdotyczne i studia
przypadków, a nie wyniki badań

Zajęcia integracji sensorycznej poprawiają efekty
uczenia się i zachowanie dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu (np. z zespołem Aspergera)

Metaanalizy wykazują brak efektywności tej
metody w usprawnianiu uczniów z zaburzeniami
tego rodzaju

Podwyższenie poczucia własnej wartości uczniów
jest warunkiem poprawy wyników w nauce,
ponieważ to kompleksy blokują rozwijanie
potencjału intelektualnego

Zależność ta jest słaba lub żadna. Efekty wykazują
inny kierunek: poprawa wyników w nauce
i doświadczenie sukcesu podwyższają samoocenę
uczniów

Systematyczne oddziaływania Metodą Krakowską®
wpływają na poprawę funkcjonowania uczniów
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Nie przeprowadzono poprawnych badań
metodologicznych, które wykazałyby taki efekt

Różnego rodzaju ćwiczenia pozwalają obudzić
90% niefunkcjonującego mózgu i zaprząc go
do uczenia się

Mózg pracuje nawet podczas snu, a teza, że
aktywne jest tylko 10%, jest niezgodna z wiedzą
neurologiczną

Oczekiwania nauczycieli co do osiągnięć uczniów
wpływają na zmiany w poziomie IQ dzieci
(efekt Pigmaliona)

Złe traktowanie uczniów może wpływać na
obniżenie ich wyników w uczeniu się. Generalnie
jednak nauczyciele adekwatnie oceniają
kompetencje dzieci, a nauczycielskie oczekiwania
nie mają wpływu na IQ uczniów

Okres dojrzewania to typowy czas „burzy
i naporu” nastolatków wobec dorosłych

Większość nastolatków nie przechodzi skrajnie
okresu dojrzewania, choć buntownicy najbardziej
rzucają się w oczy
Tomasz Garstka
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Wsparcie jest siłą
– Kierujemy się mottem „Działając wspólnie, osiągamy więcej”, bo
sukcesu nie można odnieść w pojedynkę – podkreśla Renata Stępień
z Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, nominowana do tytułu Super Dyrektor Szkoły 2019.

S

woją pracę traktuje jak wyzwanie, okazję do kreatywności oraz stałego wzbogacania
i doskonalenia umiejętności zawodowych, a z zespołem nauczycieli łączy
ją pasja i zaangażowanie, dzięki którym wciąż szukają pomysłów. Jednym z nich było utworzenie w szkole centrum edukacji pozaformalnej
i nieformalnej dla dorosłych.
– Zaczęło się od rozmów, jak sprawić, by osoby dorosłe zdecydowały się
na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji. Zrodziła się idea wykorzystania
potencjału szkoły na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i zawodowych – wspomina Renata Stępień.

Aktywizacja dorosłych

Lekcje międzypokoleniowe
Zespół trenerski składał się z 14 nauczycieli, a w zajęciach międzypokoleniowych brali udział dorośli, dzieci i młodzież. – Nawiązanie bliższych relacji z osobami starszymi,

rozwój kompetencji kulturowych: postawy otwartości, tolerancji, szacunku, zwiększenie wrażliwości na potrzeby i oczekiwania innych, poznanie bagażu doświadczeń starszego
pokolenia – to tylko niektóre korzyści – opowiada dyrektor ZST w Gorlicach. – Ta forma wymiany dwukierunkowej okazała się ciekawą przygodą dla obu stron. Nasi uczestnicy nie
tylko aktywnie brali udział w proponowanych formach edukacyjnych, ale
dodatkowo zacieśniali więzi wspólnotowe i utożsamiali się z lokalnym środowiskiem. Z kolei nasi nauczyciele pogłębili kompetencje zawodowe
i stwierdzili, że uczenie dorosłych daje
im wiele satysfakcji.
W gorlickiej szkole nadal prowadzone są zajęcia w myśl idei uczenia
się przez całe życie. – Ponadto zgodnie z mottem „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” jesteśmy partnerami w projekcie „LOWE II – Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych
form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy
i Edukacji” – podsumowuje Renata
Stępień.
Anna Satel

Fot. archiwum szkoły

Na początku były pojedyncze kursy, szkolenia i spotkania rozwijające kompetencje społeczne. Doradcy
zawodowi w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery prowadzili
zajęcia aktywizujące oraz warsztaty
w zakresie poznania swoich predyspozycji zawodowych i zasad rządzących rynkiem pracy. – Następne kroki skierowaliśmy do rodziców, by pokazać im, że właśnie w szkole swojego
dziecka mogą uzyskać wsparcie w rozwoju umiejętności. Zorganizowaliśmy
np. spotkanie z dietetykiem „Zdrowa dieta dla nastolatków”, z psychologiem „Przemoc i zagrożenia
młodego człowieka”, szkolenie
z e-dziennika – mówi dyrektor
ZST w Gorlicach.
W 2017 r. szkoła aplikowała do
projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”
i otrzymała 249 tys. zł dofinansowania. Uruchomienie ośrodka
w gorlickiej szkole rozpoczęto od

diagnozy potrzeb społeczności lokalnej. Na tej podstawie i przy udziale instytucji partnerstwa lokalnego opracowana została oferta edukacyjna.
– Im bardziej słuchaliśmy uczestników projektu, tym efekty działań były
bardziej wyjątkowe. Finalnie zaproponowaliśmy spersonalizowaną listę aktywności, m.in.: kursy językowe i komputerowe, warsztaty dekoratorskie,
zdrowego żywienia, pierwszej pomocy
przedmedycznej, fotograficzne, fryzjersko-kosmetyczne, a także zajęcia rekreacyjno-sportowe – wylicza Renata Stępień. – Były też spotkania ze znanymi
osobami, np. Anną Marią Wesołowską,
Ewą Wachowicz, Janem Melą.
Prowadzone przez LOWE formy
aktywności w pierwszym roku zamknęły się liczbą ponad 1200 przepracowanych godzin, a z działań skorzystało 225 osób, co dwukrotnie
przewyższyło zakładaną liczbę uczestników.

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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Internet zmysłów
Na początku lat 30. XXI w. przez internet
będzie można przekazywać smak, zapach,
a nawet dotyk. Jak wynika z raportu
Consumer Lab Hot Consumer Trends
2030, rozwój tzw. internetu zmysłów
stymulować będą: wirtualna rozrywka,
zakupy on-line, kryzys klimatyczny oraz
minimalizowanie niekorzystnego wpływu
rozwoju cywilizacyjnego na środowisko.

marzec 2020

R

aport przedstawia oczekiwania i prze- smartfony z ekranami oddającymi kształt oraz
widywania 46 mln użytkowników tech- fakturę ikonek i przycisków.
nicznych nowinek. Oto 10 najważniej- ❻ Połączona rzeczywistość – 70% przewiduszych trendów konsumenckich związanych z in- je, że świat gier VR będzie nie do odróżnienia od
ternetem zmysłów do 2030 r.:
rzeczywistości.
❶ Mózg jako interfejs – 59% respondentów jest
❼ Weryfikacja prawdziwości – 50% twierdzi, że
przekonanych, że myśląc o celu podróży, przy popopularność zyskają serwisy informacyjne pomocy okularów VR (ang. virtual realizwalające zweryfikować prawdziwość
ty ‘wirtualna rzeczywistość’) będzie
faktów.
Nie zdawałem
można zobaczyć zaplanowaną
❽ Spokój o pr ywatność
sobie sprawy
trasę.
– 50% oczekuje, że kwestie
z rozmiaru, jakie
❷ Imitacja głosu – 67%
prywatności zostaną w pełosiągnęło w naszych
czasach zobojętnienie
uważa, że za pomocą mikroni rozwiązane i będą mogli
na niezwykłość. Możliwy
fonu da się imitować głos dobezpiecznie czerpać korzyśjest spacer na Księżycu
wolnej osoby na tyle skuteczci ze świata opartego na da– możliwe jest wszystko.
nie, by oszukać nawet jej ronych.
Stanisław Lem, pisarz,
ﬁlozof i futurolog
dzinę.
❾ Zrównoważony rozwój
❸ Ulubiony smak – 45% przewi– 6 na 10 uważa, że dzięki usługom
duje, że powstanie wkładane do ust urząwykorzystującym internet zmysłów spodzenie, które będzie cyfrowo wzmacniać smak łeczeństwo będzie funkcjonować w bardziej przyżywności tak, by każda potrawa smakowała jak jazny dla środowiska sposób.
ulubiony przysmak.
❿ Usługi oddziałujące na zmysły – 45% przewi❹ Cyfrowy aromat – ok. 60% jest zdania, że będuje, że powstaną cyfrowe centra handlowe oddzie można wirtualnie odwiedzać lasy lub tereny działujące na wszystkie zmysły kupujących.

wiejskie, doświadczając przy tym naturalnych zaZa: https://media.ericsson.pl/aktualnosci/pr/475935/internetpachów takich miejsc.
zmyslow-ericsson-publikuje-10-najwazniejszych-trendow❺ Totalny dotyk – ponad 60% sądzi, że powstaną
konsumenkich-do-roku-2030
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Barry Zuckerman

Niepokój niepolonisty
Pisownia łączna lub osobna partykuły „nie” sprawia kłopoty nie tylko niepolonistom – mimo doraźnego charakteru
połączenia jest to rzeczownik, piszemy go zgodnie z zasadą
łącznie, podobnie jak niepokój, nieporządek, nieład. Partykułę „nie” z rzeczownikiem możemy zapisać z łącznikiem, jeśli
drugi człon zaprzeczenia pisany jest wielką literą: nie-Polak.
Natomiast osobna pisownia akcentuje wyraźne przeciwstawienie: To nie polonista, lecz matematyk.

„Nie” uogólniające lub niepewne
Odstępstwem od łącznej pisowni „nie” z rzeczownikami
jest sytuacja, gdy owa kłopotliwa partykuła znajduje się między dwiema formami, tworząc wyrażenie uogólniające: ferie
nie ferie, pracować trzeba bądź wskazujące na niepewność co
do opisywanego zjawiska: jego pozycja jest niejasna: taki dyrektor nie dyrektor.

Zdradliwe niemyślenie
Nieczytanie, niepisanie, niesłuchanie to gerundia, czyli rzeczowniki odczasownikowe nazywające czynności lub stany,
podobnie jak czasowniki, od których pochodzą. Z gramatycznego punktu widzenia są to rzeczowniki, czyli obowiązuje pisownia łączna z „nie”. Oddzielnie: nie pisać, ale łącznie: niepisanie.

Niedosłyszy czy nie dosłyszy?
Obie formy są poprawne w zależności od kontekstu/znaczenia. Napiszemy: ten uczeń niedosłyszy, więc wymaga dostosowania warunków egzaminacyjnych, gdy chodzi nam
o stan zdrowia, wadę słuchu, ale: chłopiec nie dosłyszał polecenia, bo grał na smartfonie, jeśli była to sytuacja chwilowa,
przejściowa. Podobnie znaczenie czasownika wpływa na pisownię łączną lub osobną w przykładzie: babcia niedomaga
(choruje), ale nie domaga się szczególnej opieki.

„Nie” z czasownikiem oddzielnie,
chyba że…
Wyjątkami od reguły rozdzielnej pisowni „nie” z czasownikami są wyrazy: niedowidzieć i nienawidzić oraz pochodzące
od rzeczowników: niewolić (od niewola), niepokoić (od niepokój).

Na tym nie koniec
O pułapkach pisowni partykuły „nie” z innymi częściami
mowy napiszemy jeszcze w następnym wydaniu „Dyrektora
Szkoły”, bo to nie najłatwiejsze zagadnienie.

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

OSOBOWOŚĆ EDUKACJI

Porozmawiajmy
o poprawnej polszczyźnie

Profesor nauk medycznych wydziału pediatrii w Boston University
School i niekwestionowany światowy
autorytet w dziedzinie promowania czytelnictwa. Założyciel amerykańskiej fundacji
Reach Out and Read, prowadzącej od 1989 r.
w Stanach Zjednoczonych narodowy program
promocji wczesnego czytania dzieciom – pediatrzy rozdają rodzicom książki i uczą, jak należy je prezentować najmłodszym. Podczas
VI Kongresu Edukacja i Rozwój podkreślał, że
czytanie na głos jest najważniejszą czynnością,
która kształtuje sukces w czytaniu na późniejszych etapach. Książka jest też narzędziem interakcji między rodzicem a dzieckiem, pomaga im budować relację. Ideę tę realizuje w Polsce we współpracy z Fundacją Powszechnego Czytania. W 2019 r. zainicjowała ona projekt „Książka na receptę”.

1.

Edukacja jest dla mnie… ekscytująca,
zwłaszcza podczas uczenia się nowych
rzeczy, poznawania idei.

2. Najbardziej lubię… rozumieć
zachowania innych ludzi.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jestem dumny z… mojej pracy,
której celem jest pomoc dzieciom
i ich rodzinom.
U innych cenię… pasję
i zaangażowanie w działania oraz
rozwiązywanie problemów mających
na celu pomoc innym ludziom.
Marzę o… coraz mniejszej liczbie
konﬂiktów i większej sprawiedliwości
na świecie.
Obawiam się… chciwych ludzi.
Ostatnio… cieszyłem się świętami
Bożego Narodzenia w gronie rodziny.
Sukces… to rozwiązanie ważnego
problemu lub opanowanie cennej
umiejętności.
Porażka… jest okazją do nauki.
W wolnym czasie… lubię otaczać
się pięknem w różnej postaci
(sztuka, muzyka etc.).
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Technologie
szkodzą
mowie
Naukowcy z Uniwersytetu w Rennes w Bretanii oraz francuskiego
Państwowego Instytutu Zdrowia i Poszukiwań Medycznych alarmują o negatywnych konsekwencjach korzystania przez dzieci w wieku
3–6 lat ze smartfonów i komputerów oraz oglądania telewizji.

U

maluchów, które zaraz po przebudzeniu sięgają po te urządzenia, aż dwukrotnie zwiększa się ryzyko zaburzeń
mowy, z kolei oglądanie telewizji może powodować trudności w porozumiewaniu się z innymi osobami, a w skrajnych przypadkach nawet izolację społeczną, problemy z koncentracją i stany depresyjne. Naukowcy zwracają też
uwagę na szkodliwy efekt filmów animowanych

oraz dubbingowanych – dla najmłodszych dzieci (zwłaszcza tych, które dopiero uczą się mówić) bardzo ważna jest możliwość skorelowania
ruchu warg ze słyszanymi słowami. Do prawidłowej nauki mówienia niezbędna jest również
codzienna rozmowa z małym dzieckiem.

Za: www.rmf24.pl/ciekawostki/news-nie-dawajciedzieciom-tabletow-groza-im-zaburzenia-mowyi-st,nId,4271981

Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…

marzec 2020

Poleca: Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Gorąco zachęcam do obejrzenia filmu dokumentalnego
Maiden (reż. Alex Holmes,
2018), pokazującego historię
Tracy Edwards, Brytyjki, która w latach 1989–1990 była
skipperką (kapitanem) pierwszej całkowicie kobiecej załogi jachtu biorącego udział
w regatach Whitbread Round
64

the World Race. Nie jest ważne miejsce, które zajęła załoga Maiden, ale droga, jaką żeglarki pokonały: od marzenia
Tracy przez pierwsze treningi nieco przypadkowej załogi
do sprawnego, rozumiejącego się i wspierającego zespołu. To film, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie: osoby zarządzające – budowanie

zespołu i prowadzenie go do
realizacji wspólnego celu; miłośnicy przygód – fascynującą, pełną wyzwań podróż przez
świat; feminiści – obraz zmiany
na przestrzeni 30 lat traktowania kobiet i ich ambicji; każdy
z nas – potwierdzenie, że nawet
najbardziej niesamowite marzenia, jeśli poparte są wytrwałością, mogą się spełnić.
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6 mitów o informacji zwrotnej
Jedną z przyczyn, dla których informacja zwrotna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, są błędne przekonania na jej temat. Angela Lane i Sergey Gorbatov opisują sześć powszechnych mitów.
❶ Informacja zwrotna pojawi się

tak czy inaczej – wiele badań dowodzi, że tak się nie dzieje. Przekonanie, że wcześniej czy później do
pracownika dotrze, iż słabo pracuje,
jest błędne.
❷ Pracownicy nie lubią informacji
zwrotnej – jest w tym trochę prawdy,
zwłaszcza gdy dotyczy ona słabych
wyników, niewłaściwych zachowań
czy jakości pracy. Jednak nie należy mylić tego, co ludzie lubią, z tym,
czego potrzebują.
❸ Menedżer
jest
wyrocznią
w sprawie rezultatów pracy – badania pokazują, że od wiarygodności osoby udzielającej informacji
zwrotnej i zaufania, jakim jest darzona, zależy postrzeganie przez pracownika adekwatności tej informa-

cji oraz chęć poprawy. Gdy stopień
zaufania do przełożonego jest niski,
informacja zwrotna nie przyniesie
oczekiwanych efektów.
❹ Udzielanie informacji zwrotnej
jest dobre, ale częste jej udzielanie jest lepsze – badania dowodzą,
że istnieje pewien punkt krytyczny,
jeśli chodzi o częstotliwość udzielania
informacji zwrotnej, po przekroczeniu
którego przynosi ona odwrotny do
oczekiwanego skutek, np. pogorszenia efektów pracy, zaangażowania pracownika czy jego motywacji.
Ma to znaczenie szczególnie w początkowej fazie pracy, która wymaga
czasu na eksperymentowanie i uczenie się na błędach.
❺ Negatywna informacja zwrotna
nie przynosi pożądanych efektów

– jak wynika z badań, do pogorszenia efektów pracy może prowadzić
każda informacja zwrotna, pozytywna i negatywna, ważny jest kontekst
sytuacyjny.
❻ Informacja zwrotna jest panaceum na wszystko – badania nad
efektywnością informacji zwrotnej
pokazały, że tylko w połowie przypadków doprowadziła ona do pozytywnych rezultatów, a aż w ⅓ do
pogorszenia rezultatów pracy. Aby
taka informacja przyniosła oczekiwane rezultaty, powinna odnosić się
do konkretnej sytuacji, mieć istotne
znaczenie dla pracownika i wspierać
go w wysiłkach do bycia lepszym. 
Za: https://trainingindustry.com/articles/
performance-management/6-mythssurrounding-feedback/

Certyﬁkat z hobby
Coraz więcej kompetencji, również nabywanych przez nas w sposób nieformalny, np. w trakcie realizowania zainteresowań, można
potwierdzić certyﬁkatem. W ten sposób to, co lubimy robić, co nas
pasjonuje, staje się jednym z elementów drogi zawodowej.

Z

integrowany System Kwalifikacji działa analogicznie do certyfikatów językowych. Nieważne, jak zdobyliśmy wiedzę
i umiejętności – liczy się to, co potrafimy. Jeśli
mamy wszystkie wymagane kompetencje, podchodzimy do ich sprawdzenia i możemy otrzymać państwowy certyfikat. Lista kwalifikacji włączonych do systemu (dostępna na stronie https://
rejestr.kwalifikacje.gov.pl/) i powiązanych z wieloma branżami stale się powiększa. – Zintegrowany System Kwalifikacji czerpie swoje założenia
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

z idei lifelong learning. Uczymy się przez całe życie
i budujemy portfolio naszych umiejętności zawodowych poprzez dodawanie kolejnych umiejętności – mówi Grzegorz Maryniec, rzecznik prasowy
Instytutu Badań Edukacyjnych. – Każda kwalifikacja otwiera nam nowe możliwości zawodowe.
Jeśli jest ona także naszą pasją i mamy formalne
potwierdzenie umiejętności, to wielki plus na rynku pracy.

Za: http://kwaliﬁkacje.edu.pl/
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Maile do młodej dyrek torki
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O kontrakcie z uczniem
Od: magosianowak@poczta.onet.pl
Do: mlodadyrektorka@o2.pl

W

Jak poradzić sobie z pierwszakami? Dlaczego nie cenię kontraktów wychowawczych? Jak teoria
rozmija się z praktyką? Kto ponosi konsekwencje niedotrzymania
zobowiązań? Jaki ukryty program
realizują kontrakty?

pewnej klasie I dzienależy). Cel tyle szczytny, co ogólci źle się zachowywały.
ny: pomoc i wsparcie ucznia w próChodziły po klasie, rozbie zmiany postawy wobec obowiązmawiały, używały brzydkich słów,
ków szkolnych oraz wobec osób dobiły się między sobą. Wychowawrosłych i rówieśników.
czyni była bezradna. Poproszona
W kontrakcie uczeń zobowiązuo wsparcie pedagog zaproponowała
je się, że: w trudnych momentach
kontrakt podpisany przez uczniów,
zwróci się do wychowawcy, raz w tyrodziców, wychowawczynię i pedagodniu zgłosi na rozmowę do pegoga.
dagoga, będzie regularnie chodził
Dyrektor owej szkoły pomocy
na wszystkie zajęcia, nie będzie się
szukał na internetowym forum. Nie
spóźniał, będzie odrabiał zadania,
pytał jednak o sposoby rozwiązania
zmieni stosunek do nauczycieli, poproblemu, nie dociekał przyczyn
prawi relacje z kolegami. Ot, taki
zachowania dzieci, nie zastanawiał
pobożny spis życzeń lub magiczna
się, co może zrobić nauczycielka,
różdżka kontraktu.
aby zajęcia przebiegały bez zakłóUczeń jest świadomy celowości
ceń. Chciał wiedzieć, czy w I klakontraktu i zna konsekwencje jego
sie można wprowadzić taki kontrakt. Internet odKontrakty zazwyczaj służą
powiedział lakonicznie:
jednej stronie. Szkodzą
można.
Przyznam, że tzw. konwszystkim. Są realizacją
trakt wychowawczy nie
ukrytego programu
należy do cenionych prze(nie)wychowawczego
ze mnie metod. W teorii
jest to zbiór zasad ustalonych wspólnie przez strony w ceniedotrzymania, które wyznaczył
lu uzyskania określonych postaw,
dyrektor szkoły, a są to: udzielenie
zachowań, korzyści. Jego tworzeupomnienia, nagany, karne przenie powinno być procesem partniesienie do innej klasy, obniżona
nerskim, nawet jeśli jedna strona
ocena zachowania, wdrożenie oboto dzieci, a druga dorośli. Kontrakt
wiązujących procedur, skierowajest zapisem oczekiwań zobowiązunie wniosku do sądu o interwencję
jącym każdego członka grupy do
oraz do KO o zmianę szkoły, napraich realizacji, określa też konsekwienie szkody, wykonanie pracy na
wencje za nieprzestrzeganie uzgodrzecz szkoły.
nionych zasad.
Rodzic zobowiązuje się do coJak wygląda praktyka? Analizudziennego sprawdzania odrobioję pierwszy z brzegu wzór kontraknych lekcji, powiadamiania o przetu (świadomie nie podaję źródła,
widywanej nieobecności dziecka,
bo przykład do chwalebnych nie
osobistego kontaktu z wychowawcą
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lub pedagogiem jeden raz w tygodniu w czasie obowiązywania kontraktu.
A co ze stroną szkolną? Pedagog szkolny zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia rodzica
o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia oraz o złamaniu kontraktu przez ucznia.
Zobowiązań wychowawcy brak.
Konsekwencji niedotrzymywania
zobowiązań przez rodzica i pedagoga nie zapisano. Przypomnę, celem kontraktu jest wsparcie ucznia.
Na dole podpisy: uczeń, rodzic, wychowawca, pedagog.
Podstawą skuteczności kontraktu jest współudział stron w ustalaniu zasad, proporcjonalność i nieuchronność konsekwencji dla podpisujących, z uwzględnieniem ich
możliwości, pozycji i kompetencji.
Szkolne kontrakty zazwyczaj służą jednej stronie. Szkodzą wszystkim. Są realizacją ukrytego programu (nie)wychowawczego: papier
wszystko przyjmie, uczeń ma się
dostosować, a dokumentacja potwierdzać podejmowane działania
(procedura RWD).
Co się z nami porobiło, że w centrum dyrektorskiej troski coraz częściej znajduje się zgodność z procedurami o nieustalonych podstawach prawnych zamiast refleksji nad przyczynami oraz skutkami zachowań uczniów/nauczycieli,
koncentrowanie się na tym, jak nie
oberwać, zamiast jak pomóc. Znak
czasu?
Magosia
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Edukacja w wolności
W oświacie dużą rolę odgrywa posłuszeństwo. To jednak nie tylko element wychowania dzieci, ale też
reﬂeksja na temat odpowiedzialności dorosłych. Posłuszeństwo bowiem umożliwia podejmowanie decyzji z powołaniem na uwarunkowania zewnętrzne.

I

mmanuel Kant w swojej dyserpostawę osoby odżegnującej się od
tacji o znamiennym tytule O peprawa do wywierania wpływu na codagogice napisał: Dyscyplinokolwiek i przypisujemy sobie jedynie
wanie nagina człowieka pod prawa
przywilej oceniania tych, którzy są
ludzkości, daje mu odczuć ich przywinni całemu złu, jakie nas dotyka.
mus. To jednak powinno odbywać się
Wielu specjalistów od zarządzawcześnie. Posyłamy więc np. dzieci do
nia powołuje się na dwa słynne kręszkoły początkowo nie po to, by się
gi Stephena Coveya: zainteresowania
tam czegoś nauczyły, lecz by przyzwyoraz wpływu. Pierwszy dotyczy teczajały się cicho w niej siedzieć i dogo, czym zajmujemy swoje myśli na
kładnie wykonywać to, co im zadano
co dzień: co nas spotkało, kto się do
(Łódź 1999, s. 50).
czego przyczynił, dlaczego jest tak
Dlaczego posługujemy się w szkojak jest i dlaczego dzieje się tak, a nie
le programami, które krytykujeinaczej? Drugi mówi o tym, co pomy jako nadmiernie przeładowane?
zostaje w gestii naszego realnego zaBo tak trzeba. Bo są napisane zgodangażowania: jakie podjąłem działanie z podstawami programowymi.
nia w wyniku tego, co mnie spotkało,
Dlaczego oceniamy uczniów z wyco konkretnego zrobiłem, żeby było
korzystaniem cyferek, które nic nie mówią? Bo tak
W każdej szkole warto
było zawsze. Bo tak stanosię wspólnie zastanowić
wi szkolny system oceniania. Dlaczego zlecamy zanad tym, po co jesteśmy.
dania domowe, które wyJaki jest cel naszego
konują tylko nieliczni? Dladziałania
czego skupiamy się głównie na wykładaniu tego, co
uczniowie powinni zapamiętać? Dlatak, jak chcę, żeby było, w jaki sposób
czego rezygnujemy z aktywizujących
wpłynąłem na to, że dzieje się tak, jak
metod pracy z naszymi podopiecznysię dzieje?
mi? Bo, bo, bo…! PodporządkowujeStephen Covey oba typy zachomy się. Robimy, co nam każą. Dostowań podporządkowuje dwóm typom
sowujemy się do tego, czego wymaga
postaw: reaktywnej i proaktywnej.
od nas świat, system, inni.
Osoby reaktywne koncentrują swoHenry David Thoreau pisał
ją uwagę na kręgu zainteresowania.
w swoich dziennikach: Jeśli nie będę
Skupiają się na słabościach, problesobą, kto mną będzie? Pytanie, któmach, na sprawach, na które na ogół
re mówi o naszej indywidualnej odnie mają wpływu. Osoby proaktywpowiedzialności za każdą decyzję
ne angażują się w to, co mogą zrobić,
(lub jej brak). Kiedy mówimy „oni
i to robią.
nam to robią”, „wszystkiemu winne
Dlatego w każdej szkole warto się
złe podstawy”, „to związki przegrały
wspólnie zastanowić nad tym, po co
ten strajk” czy „Karta nas ogranicza”,
jesteśmy. Jaki jest cel naszego dziareprezentujemy w gruncie rzeczy
łania. Jakie efekty ma przynieść i co
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potwierdzi, że doprowadziliśmy go
do oczekiwanego końca. Dyskusję tego typu można przeprowadzić
na wiele różnych sposobów. Przede
wszystkim warto przejrzeć statut.
Powinien on zawierać zapis mówiący o celach i zadaniach szkoły. Szczególnie ważne są cele rozumiane jako
zapisy precyzujące konkretne rezultaty naszej pracy. Warto je wspólnie
przeanalizować i podjąć decyzję, które z nich są dla danej placówki najważniejsze i jednocześnie możliwe
do uzyskania.
I jeszcze jedno. Bez wątpienia najważniejszym dokumentem, który powinien decydować o pracy nauczycieli, są podstawy programowe.
W wielu szkołach przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego nauczyciele wspólnie siedzą i analizują
programy oraz podręczniki. Wykreślają z dostarczonych przez wydawnictwa materiałów wszystko to, co nie
jest niezbędne, i zmieniają to, co ich
zdaniem może być zbyt trudne albo
niezbyt atrakcyjne dla ich uczniów.
To bardzo dobre ćwiczenie skutkujące pozytywnymi rezultatami w co najmniej trzech obszarach.
Po pierwsze, pozwala wyeliminować nadmiar treści oraz działań, które niczemu nie służą. Po drugie, personalizuje ofertę, z którą nauczyciele przychodzą do swoich uczniów.
Po trzecie, potwierdza wolność nauczycieli zwłaszcza w odniesieniu do
tego, czego uczą i w jaki sposób pracują na zajęciach. Warto mieć własne
propozycje w tej kwestii. Warto być
sobą w pracy z podopiecznymi. Warto po prostu być kimś!
Jarosław Kordziński
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Zadania domowe

Rozmawiajmy
o pracach domowych
A N N A S AT E L

O akcji #zadaNIEdomowe – wspólnej inicjatywie Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz edukacyjnych organizacji społecznych, m.in. ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji – z Anną Tomkiewicz, specjalistką z Biura RPO, rozmawia Anna Satel, sekretarz redakcji
miesięcznika „Dyrektor Szkoły”.
Anna Satel: Prace domowe zdają się być od zawsze

nieodłącznym elementem szkoły, dlaczego więc teraz toczą się na ten temat tak burzliwe dyskusje?
Anna Tomkiewicz: Ponieważ obecnie w ogóle dużo
mówi się o problemach w szkole. Ma to związek z reformą oświaty, protestami w środowisku nauczycielskim
oraz stanem zdrowia dzieci i młodzieży. Szczególny
niepokój budzą informacje o rosnącej liczbie uczniów,
którzy wymagają pomocy psychologicznej.
Czyli jest to jeden z elementów dyskusji o tym, jak po
winna wyglądać oświata?
Tak. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich edukacja jest bardzo ważna, ma ogromny wpływ na to, jak
funkcjonuje społeczeństwo i jego instytucje. Na spotkaniach regionalnych, podczas których Rzecznik
rozmawiał z nauczycielami, uczniami i rodzicami,
pojawiał się temat nadmiaru prac domowych. Bezpośrednim powodem, dla którego w styczniu 2019 r.
RPO skierował w tej sprawie wystąpienie generalne
do Ministra Edukacji Narodowej, było umieszczenie
w internecie wzoru oświadczenia rodziców, którzy
nie zgadzają się na „dysponowanie przez szkołę pozalekcyjnym czasem ich dziecka”. Autorzy tej deklaracji powołali się na przepisy Konwencji o prawach
dziecka.
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Czy na tych spotkaniach oraz w listach adresowa
nych do RPO kwestia prac domowych wybrzmiewa jakoś szczególnie?
Jest to jedna z wielu kwestii, którą zajmuje się RPO.
Problem nadmiernego obciążenia pracą dotknął
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zwłaszcza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Doświadczyli oni ogromnego stresu w związku z podwójną liczbą kandydatów do szkół średnich
w 2019 r., zwiększył się nacisk na dobre wyniki. Nauczyciele otrzymali nowe podstawy programowe.
Zdaniem niektórych są one zbyt obszerne, przez co
obowiązek zrealizowania wszystkich tematów przenosi się ze szkoły na dom. Uczniowie skarżą się, że nie
mogą rozwijać swoich zainteresowań, nie mają czasu
na sport i spotkania z przyjaciółmi, czują się zniechęceni. Natomiast rodzice uważają, że odrabianie lekcji bardzo dezorganizuje życie rodzinne, prowadzi do
konfliktów i zwyczajnie męczy. Jeśli materiał jest trudny lub nie został w sposób wystarczający omówiony
na lekcji, pojawia się potrzeba skorzystania z płatnych
korepetycji.
Raport OECD Education at a Glance 2018 i badania PISA z 2015 r. pokazują, że o ile polscy uczniowie spędzają w szkole mniej czasu niż średnia w krajach OECD, o tyle stosunkowo dużo uczą się poza nią.
Osiągają świetne wyniki, z których oczywiście wszyscy
się cieszymy, ale są one okupione większą pracą w domu. W często podawanej jako przykład Finlandii piętnastolatki spędzają trzy godziny tygodniowo nad zadaniami domowymi, podczas gdy w Polsce jest to ponad
sześć godzin.
A czy badania potwierdzają potrzebę zadawania prac

domowych?
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że prace domowe są dobre albo złe. Na ocenę składa się wiele czynników. Z publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych z 2015 r. Szkolne pytania. Wyniki badań nad
efektywnością nauczania w klasach IV–VI (http://
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Dyrektora Szkoły
eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/247raport-z-badania/ibe-ee-raport-szkolne-pytania/
1261-ibe-ee-raport-szkolne-pytania.html) wynika, że
związek między czasem, jaki uczniowie spędzają na
odrabianiu lekcji, a ich osiągnięciami jest słabszy dla
uczniów ze szkół podstawowych niż średnich. Zachęcam dyrektorów do zapoznania się z prezentacją Prace domowe w polskiej szkole dr. Michała Sitka z IBE,
który omawia rezultaty kilku badań w tym zakresie
(https://obywateledlaedukacji.org/zadaniedomowe/
materialy/).
Czyich skarg jest więcej: rodziców oburzonych, że ich

dzieci są obciążone nauką, czy nauczycieli narzekających na przeładowany program?

Fot. Anna Satel

Skarżą się jedni i drudzy, ale z różnych powodów. Rodzice martwią się o swoje dzieci, a część wprost
przyznaje, że nie posiada takiej wiedzy, by pomóc im w odrabianiu lekcji. Według wspomnianego raportu IBE z 2015 r. prace
domowe mogą w ten sposób przyczyniać się do powiększania różnic między uczniami o różnym statusie
społeczno-ekonomicznym. Ostatnio Fundacja im. Stefana Batorego w raporcie Ukryta prywatyzacja w polskiej edukacji – skala
i zagrożenia (www.batory.org.pl/
upload/files/Programy operacyjne/
Forum Idei/Komunikat
z badania prywatyzacji
edukacji.pdf) podała,
że z płatnych korepetycji korzysta 34,26%
polskich rodzin
z dziećmi w wieku
szkolnym. Wielu rodziców czuje taką potrzebę,
ale nie ma odpowiednich środków.
Z kolei nauczyciele twierdzą, że wcale nie
chcą zadawać
tak dużo prac
odmowych, ale
przeładowane
podstawy programowe oraz organizacja
pracy w szkole wymuszają na nich przerzucenie
części pracy na uczniów.
Przy czym większość nauczycieli wierzy, że działa w zgodzie z najlepAnna Tomkiewicz
szym interesem dziecka,
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

ponieważ daje mu możliwość spokojnego powtórzenia materiału w domu i zastanowienia się nad tym,
czy wszystko zrozumiało. Poza tym zadanie pracy domowej wynika z jej charakteru – lekturę trzeba przeczytać, zadania z matematyki przerobić kilka razy, żeby nabrać wprawy, dany projekt zrealizować z kolegami i koleżankami w innych warunkach niż szkolne.
Napływające skargi skłoniły Rzecznika Praw Obywa
telskich do wystąpienia w sprawie prac domowych do ministra edukacji. Jaka była odpowiedź?
Najpierw w 2017 r. były dwa wystąpienia poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Ponieważ RPO współpracuje z RPD w sprawach dzieci,
a problem dotyka również dorosłych (rodziców i nauczycieli), kontynuował ten temat. W odpowiedzi minister edukacji stwierdził, iż kwestię
prac domowych należy uregulować na
poziomie szkoły, bo to do nauczyciela należy dobór metod wychowawczych i dydaktycznych. Nie
ma obowiązku zadawania prac
domowych, nie ma też konieczności wydawania szczegółowych wytycznych. Ważna jest rola dyrektora w nadzorowaniu pracy nauczycieli
i stwarzaniu warunków dobrej
współpracy.
Co do zasady RPO zgodził się z tym podejściem. Naszym celem nie było wprowadzenie nowych regulacji
(tych w szkołach nie brakuje). Bardzo nie chcieliśmy doprowadzić do tego, by np. na nauczycieli
został nałożony obowiązek tworzenia raportów, rozliczania się
z ilości zadawanych
prac domowych.
Uważamy,
że
nauczyciele powinni mieć zapewnioną autonomię. Rzecznik Praw
Obywatelskich ma
zaufanie do szkół,
jest przekonany, że
nauczyciele znają się
na swojej pracy i najlepiej wiedzą, w jaki sposób poprowadzić
proces dydaktyczny.
Resort edukacji przesu
nął więc punkt ciężkości
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Zadania domowe
ZDANIEM EKSPERTA
Elżbieta Piotrowska-Gromniak,
prezes Stowarzyszenia
„Rodzice w Edukacji”, będącego
członkiem ruchu społecznego
Obywatele dla Edukacji

W kwestii prac domowych rodzice stoją po stronie dzieci. Chcą dla nich dobrego dzieciństwa, co oznacza poszanowanie prawa
do bycia dziećmi, do odpoczynku i zabawy. Chcą
dla nich dobrej przyszłości, co oznacza edukację
o najwyższych standardach. Tak więc na pytanie,
czy nauczycielom wolno zadawać prace domowe,
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedzialni rodzice rozumieją, że można zadawać z sensem
albo głupio, że można dziecko zaangażować i stymulować albo zadręczyć nużącą harówką. Rozumni rodzice wiedzą, że o spornych kwestiach najlepiej rozmawiać.
Dlatego cieszymy się i wspieramy akcję #zadaNIEdomowe, tym bardziej że jest to wspólna
inicjatywa RPO i organizacji obywatelskiej, która zawsze wzywała do poszanowania roli rodziców jako współtworzących szkolną rzeczywistość. Im więcej szkół podejmie trud ustalenia zasad dotyczących prac domowych w szczerej dyskusji uczniów, rodziców i nauczycieli, tym większa gwarancja, że edukacja naszych dzieci będzie
odpowiadała wysokim standardom, jednocześnie
szanując ich prawo do dzieciństwa.
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z odgórnie regulowanego systemu na szkołę. Czy stąd
właśnie akcja #zadaNIEdomowe?
Tak. W odpowiedzi na wystąpienie RPO zgłosił się do
nas ruch społeczny Obywatele dla Edukacji i inne organizacje pozarządowe, którym dobro polskiej oświaty
szczególnie leży na sercu (Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja EduTank, Federacja Inicjatyw Oświatowych). W trakcie rozmów pojawił się pomysł poradnika dla szkół. Chcieliśmy z jego
pomocą wypromować pomysł tworzenia zespołów złożonych z przedstawicieli całej społeczności szkolnej (nauczycieli, uczniów, rodziców), którzy wspólnie opracują zasady zadawania prac domowych. Chodzi o to, aby
uwzględnić głosy wszystkich, a tym samym, aby szkoły
stały się bardziej samorządne, demokratyczne, aby wdrażały ideały społeczeństwa obywatelskiego.
Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł tę akcję również dlatego, że ma ona związek z prawami człowieka i obywatela: do wypoczynku, rozwoju, życia prywatnego i rodzinnego, ochrony zdrowia. Jesteśmy pod
wielkim wrażeniem zaangażowania osób, które podjęły z nami współpracę. Uczestnicy akcji mają ogromną wiedzę na temat nowoczesnych trendów edukacyjnych i warto z tego korzystać.
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Co przyjęli Państwo za główny cel akcji #zadaNIE
domowe?
Przede wszystkim zależy nam, by członkowie społeczności szkolnej uwierzyli, że zmiana procesu zadawania
pracy domowej jest możliwa i leży w ich rękach. Chcemy, by była to akcja pozytywna, która nie skupia się na
trudnościach i problemach, ale pokazuje korzyści. Celem jest doprowadzenie do tego, aby szkoła stała się
bardziej przyjazna, a dzieci poczuły, że to miejsce należy też do nich i mają wpływ na jego funkcjonowanie.
Martwią nas doniesienia, że w porównaniu z rówieśnikami z innych państw polscy uczniowie niezbyt lubią szkołę (TIMSS 2015, www.scdn.pl/images/stories/
RAPORTY2016/25.pdf). Międzynarodowe badania PISA
2018 pokazują, że nasi piętnastolatkowie mają bardzo
dobre wyniki w nauce, ale nie wierzą w swoje możliwości, boją się porażek, nie liczą na powodzenie na ścieżce
zawodowej. Docierają do nas skargi dotyczące przemocy,
nękania, dyskryminacji w szkołach. Trzeba to zmienić.
Należy podkreślić, że w akcji #zadaNIEdomowe nie
chodzi o całkowitą likwidację prac domowych. Zwłaszcza że dla wielu rodziców i nauczycieli są one dowodem
zaangażowania oraz troski o uczniów. Najczęściej wynikają z woli zapewnienia dzieciom i młodzieży edukacji
na jak najlepszym poziomie. Likwidacja zadań domowych wymagałaby całkowitego przebudowania modelu
edukacji, na co polska szkoła chyba nie jest jeszcze gotowa. Poza tym dopiero co wychodzi z ostatniej reformy
oświaty, więc potrzebuje spokoju i stopniowej przemiany. Wydaje mi się, że nie czas na kolejną rewolucję.
Chcemy pokazać, że niektóre placówki już odeszły
od tradycyjnego pojmowania pracy domowej i przynosi to dobre efekty. Warto czerpać z doświadczeń innych.
Na stronie https://obywateledlaedukacji.org/zadanie
domowe/dobre-praktyki/ znaleźć można wiele inspiracji. Koordynatorzy akcji zachęcają dyrektorów szkół, by
podzielili się informacjami, jak reorganizacja procesu
zadawania prac domowych przebiega u nich, jakie napotykali trudności i jakie są efekty.
Szkoły same się zgłaszają czy koordynatorzy akcji je

odszukują?
Dzieje się to na oba sposoby. Na stronie https://
obywateledlaedukacji.org/kontakt/ znajduje się formularz kontaktowy oraz dane adresowe, m.in. e-mail, na
który można nadsyłać przykłady ze szkół. Formularz
będzie umieszczony także na stronie RPO. Mamy ponadto poparcie Biura Edukacji m.st. Warszawy, które
przekazuje nam wnioski z pilotażu w stołecznych szkołach. Chcemy podjąć współpracę z samorządami w całej Polsce. Pracujemy nad plakatem, który – mamy nadzieję – przyda się szkołom.
W poradniku #zadaNIEdomowe (w porozumieniu

z organizatorami akcji dołączyliśmy go do tego numeru
„Dyrektora Szkoły”) nie ma konkretnych zasad zadawania prac domowych.
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Dyrektora Szkoły
Nie ma, ponieważ nie chcemy ich narzucać. Jest wiele
modeli i można wybrać taki, który najlepiej pasuje do
lokalnych warunków.
Co wobec tego proponują Państwo szkołom?

Żeby zaczęły od zbadania swojej sytuacji. Dyrektor
może powołać mały zespół, który przeprowadzi ankiety wśród uczniów, nauczycieli, rodziców. Uczniów
warto zapytać, jakie prace uważają za użyteczne i rozwijające, jakie chętnie odrabiają, a rodziców, czy czują
się nadmiernie obciążeni zadaniami, które dzieci przynoszą ze szkoły. W ten sposób pokażemy, że jesteśmy
nastawieni na współpracę i budowanie wspólnoty.
Czyli pierwszy krok to diagnoza sytuacji w danej

szkole. A drugi?
Debata o pracach domowych, w której wezmą udział
przedstawiciele całej społeczności szkolnej (przykładowy harmonogram znajdą Państwo na stronie https://
obywateledlaedukacji.org/zadaniedomowe/narzedziadebat/). To okazja do zebrania propozycji, które od
razu można też przedyskutować.
Podsumowaniem tych działań może być szkolny regulamin zadawania prac domowych, w którym spisane zostaną zasady zaakceptowane przez całą społeczność. Jak chociażby, że duże zadania wymagają więcej
czasu albo że nic nie będzie zadawane na weekendy, ferie i przerwy świąteczne. Niektóre szkoły zrezygnowały z wystawiania ocen niedostatecznych za brak zadania domowego – nagradzany jest wysiłek, nie ma natomiast kary. Dzięki temu uczniowie chętniej odrabiają lekcje, nie stresują się z ich powodu. I pamiętajmy,
że uczniom w przyszłości potrzebne będą takie kompetencje jak kreatywność, współpraca, samodzielne
zdobywanie informacji, ocena ich wiarygodności – zadbajmy, by elementy rozwijające te umiejętności znalazły się w zadaniach domowych.
Jak w takiej szkolnej debacie zdobyć głosy również

przeciwników zmiany?
Można ustalić, że wprowadzamy okres próbny, np. miesiąc, podczas którego będziemy obserwować, co się
w szkole dzieje, jak zmienia się atmosfera, jak reagują uczniowie, nauczyciele, rodzice, zbierać i analizować
ich opinie. Nauczycielom, którzy nie są przekonani do
tego pomysłu, należy zapewnić swobodę doboru metod pracy, nie narzucać nic siłą. Trzeba też pokazywać
przykłady innych szkół, których dyrektorzy chwalą sobie innowacyjne rozwiązania.
Chodzi więc o zmianę sposobu myślenia o pracy do
mowej – że nie jest to coś wymuszonego pod groźbą kary,
ale dodatkowy wysiłek, nagradzany i dający same korzyści?

Czy minister edukacji poparł akcję #zadaNIE
domowe?
Po zapoznaniu się z poradnikiem #zadaNIEdomowe MEN poparł pomysł organizowania debat na ten
temat, ponieważ najlepsze rozwiązania powstają poprzez wspólne ustalanie zasad, przy poszanowaniu
opinii i praw wszystkich osób, których będą dotyczyć.
Poinformował również, że zleci Ośrodkowi Rozwoju
Edukacji w Warszawie przygotowanie i udostępnienie poradnika dla nauczycieli dotyczącego prac domowych.
A Rzecznik Praw Dziecka?

Niedawno ukazał się komunikat, z którego wynika, że
RPD uważa zadania domowe za ważny element edukacji. Rzecznik podkreślił, że zlecanie pracy domowej
zawsze powinno być celowe, przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Zadania domowe są legalne i potrzebne, ale nie mogą być dla nikogo nadmiernym obciążeniem. To nauczyciel najlepiej
zna swoich uczniów, dlatego kwestie organizacji zadań
domowych należy pozostawić szkołom. Jest to zatem
zbieżne ze stanowiskiem RPO.
Pojawił się też głos krytyczny. Była radna Warszawy

Małgorzata Żuber-Zielicz zarzuca Państwu rozbudzanie w uczniach i rodzicach poczucia bezsensu prac domowych oraz nastroju buntu i bojkotu wobec nich (www.
warszawa.pl/za-oknem/domowe-prace-niezgody/).
Nie zgadzamy się z tą opinią. Naszym zdaniem żadnej części wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich nie można uznać za namawianie do buntu, nie
było też kwestionowania zasadności zadawania prac
domowych. Wręcz przeciwnie, RPO podkreślał, że

ZDANIEM PRAKTYKA
Katarzyna Szczepkowska,
dyrektor szkoły podstawowej

Nowa podstawa programowa, siatka godzin, długa lista przedmiotów,
czas lekcji, indywidualizacja pracy
z uczniami – te wszystkie czynniki
powodują, że należy bardzo dokładnie przemyśleć strategie związane z pracą domową. Dobrym
rozwiązaniem wydaje się zastosowanie elementów
odwróconej lekcji – uczniowie w domu zapoznają się z zagadnieniami, które w czasie lekcji mogą
pogłębić, ćwicząc umiejętności. Warto też wykorzystywać pracę domową jako możliwość indywidualizacji pracy z uczniami. Takie podejście pozwala efektywnie wykorzystać czas lekcji, szczególnie w sytuacji przedmiotów, które są prowadzone raz w tygodniu.

Tak, zdecydowanie.
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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w świadomości nauczycieli i rodziców zajmują one
ważne miejsce i mają swoje dobre strony. Celem akcji #zadaNIEdomowe jest zachęcanie do pozytywnych
zmian, które na pewno przydadzą się w polskich szkołach, a nie podważanie zaufania do nich i pogłębianie
poczucia braku sensu własnej pracy.
Warto w szkołach wprowadzać elementy demokratyczne, a wspólna dyskusja na temat zadań domowych
jest właśnie przejawem obywatelskiego podejścia do
problemu. Chodzi o to, żeby głos wszystkich członków
społeczności był słyszany i brany pod uwagę. Uczniowie są najważniejsi, dlatego pytajmy ich, czego potrzebują, jakie mają zainteresowania, co im pomoże uzupełnić zaległości oraz rozwinąć talenty. Dajmy im wybór.
A co Pani jako była nauczycielka języka angielskiego

sądzi o pracy domowej?
Uważam, że dobre opanowanie języka obcego wymaga pracy poza szkołą i szkoda nie skorzystać z mnóstwa
świetnych sposobów na naukę, jakie obecnie mamy do
dyspozycji. Wszystko działa jednak lepiej, gdy uczniowie są przekonani o celowości i sensowności swojej
pracy. Nie muszą zawsze wykonywać tych samych zadań. Jedni bardzo interesują się danym tematem, a drudzy uważają, że mogliby w tym czasie popracować nad
czymś innym. Można zróżnicować poziom trudności zadań i pozwolić uczniom korzystać ze źródeł, które

są dla nich bardziej przydatne i ciekawe. Nie karać za
błędy i podkreślać sukcesy. Pokazywać, w jaki sposób
uczyć się samodzielnie, co przygotuje ich do przyszłych
wyzwań.
I koniecznie sprawdzajmy prace domowe. Jeżeli jedyną reakcją nauczyciela jest pytanie, którzy uczniowie
odrobili lekcje, i odhaczenie tego faktu w dzienniku,
a nie idzie za tym żadna informacja zwrotna, to takie
zadawanie mało wnosi. Nie daje korzyści ani nauczycielowi, który nie wie, w jakim stopniu uczniowie opanowali materiał, ani im samym, bo nie wiedzą, co zrobili dobrze, a co źle.
Czyli jeśli już zadajemy, niech coś z tego wynika?

Tak. Uczeń musi widzieć sens w tym, co robi. Inaczej
pojawi się pokusa skorzystania z gotowej pracy z internetu albo przepisania zadań od kolegi w szatni czy
pod drzwiami klasy. Z mojego doświadczenia wynika,
że warto dać uczniom więcej swobody. Jeżeli to możliwe, pozwolić im pisać i mówić o rzeczach, którymi się
interesują. Postawić na pracę grupową i realizowanie
projektów, które rozwijają kompetencje zgodnie z rekomendacjami OECD. Jest wiele różnych rozwiązań i naprawdę warto z nich korzystać.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Satel

ZDANIEM EKSPERTA
Alicja Pacewicz,

marzec 2020

współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą, jedna
z inicjatorek akcji #zadaNIEdomowe

Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że polscy nauczyciele przywiązani są do zadawania lekcji, np. poloniści i matematycy nie wyobrażają sobie skutecznego nauczania bez około pół godziny pracy domowej dziennie. Oznacza to, że polskie nastolatki na naukę tylko tych
dwóch przedmiotów powinny przeznaczać tygodniowo więcej czasu niż wynosi średnia w krajach OECD
– 4,5 godziny. Jednak badania pokazują, że zadawanie większej ilości prac domowych nie musi podnosić efektywności nauczania, czasem wręcz działa odwrotnie. Ważniejsza jest jakość zadań, a nie ich ilość.
Jeśli zadań domowych jest zbyt dużo i nie są dobrze wymyślone, zniechęcają do nauki, a dodatkowo pogłębiają różnice edukacyjne między uczniami. Wynika to m.in. z mniejszego wsparcia edukacyjnego dzieci w domach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym i kapitale kulturowym – mają one gorsze zaplecze do odrabiania zadań: mniej książek w domu, brak dostępu do komputera i szybkiego internetu.
Proponujemy każdej szkole otwartą dla całej społeczności debatę nad zasadami zadawania lekcji. Dyrektor
jest kluczową osobą w tym procesie – może zainicjować taką rozmowę, zachęcić samorząd uczniowski i radę
rodziców do podjęcia tematu, a następnie wspierać zespół roboczy, który opracuje szkolny kodeks zadań domowych. Ważne, by nauczyciele dowiedzieli się od uczniów, jakie zadania są dla nich najbardziej użyteczne
i motywujące. Taka wspólna rozmowa ma jeszcze jeden walor – angażuje wszystkich członków społeczności
w demokratyczny proces, otwiera komunikację, uczy uwzględniania różnych racji i daje wszystkim poczucie
wpływu na życie szkoły i własne.
Kodeks powinien obejmować zasadę wymiany informacji między nauczycielami o tym, co i na kiedy zadają, by uniknąć efektu kumulacji prac domowych. Wspólne ustalenia warto zweryfikować w działaniu i sprawdzić np. przez dwa–trzy miesiące, jak w nowej sytuacji odnajdują się nauczyciele i uczniowie. Zasady można
zmodyfikować, a następnie zapisać w formie uchwały rady pedagogicznej lub innego szkolnego dokumentu,
pamiętając, że nie są one wyryte w kamieniu i wolno je dalej ulepszać.
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Dyrektora Szkoły

Szkolne
pomysły
na zadawanie
lekcji
M A Ł G O R Z ATA N O W A K

Niniejszy artykuł powstał w reakcji na projekt #zadaNIEdomowe
– inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji pozarządowych, m.in. ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji. Krok
po kroku analizuję proponowane przez pomysłodawców etapy pracy, przytaczam komentarze dyrektorów praktyków, szukam pomysłów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, prezentuję przykłady
dobrej praktyki. Moim celem nie jest promowanie konkretnego działania (bo szkoły są różne), lecz zainspirowanie do rozmowy, reﬂeksji
i wyboru własnej drogi przez szkolną społeczność.

P

roblemy związane z pracami domowymi nie są
wymysłem ostatnich lat. W wydanej w 1880 r.
noweli Henryka Sienkiewicza Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela tragiczna opowieść o Michasiu
była pretekstem do krytyki metod nauczania w szkołach zaboru pruskiego, w tym ogromu materiału zadawanego do domu.
Na jednym z najstarszych internetowych forów edukacyjnych dyskusje na ten temat pojawiają się cyklicznie od 2002 r., zawsze budząc emocje, weryfikując wiedzę i prowokując do refleksji dyrektorów i nauczycieli
(http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=426&s=1).
Moje zainteresowanie zasadnością, ilością i jakością

w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

prac domowych sięga co najmniej 2003 r., kiedy to
w ramach nadzoru pedagogicznego (mierzenie jakości pracy) badaliśmy „obciążenie pracami domowymi”.
Bezrefleksyjne wdrożenie reformy oświaty w 2016 r.
pogorszyło sytuację, o czym pisałam w artykule Problemy siódmoklasistów („Dyrektor Szkoły” 2018/1), proponowałam też sposoby diagnozowania zjawiska: Zadawanie do domu – ewaluacja problemu („Dyrektor
Szkoły” 2018/3).
Kłopoty uczniów podwójnego rocznika – najdotkliwiej ponoszących konsekwencje zmian strukturalnych
i programowych – wywołały medialną burzę, w efekcie której pojawiły się różnorodne inicjatywy na rzecz
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Rysnotka autorstwa Joanny Koniecznej, nauczycielki plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie

ograniczenia/likwidacji i zmiany jakościowej prac domowych. Mam jednak wrażenie, że dyskusje toczyły
się głównie w mediach społecznościowych, z najmniejszym udziałem zainteresowanych, czyli dzieci i młodzieży, a wytaczanie przeciwko odrabianiu lekcji argumentów nie tylko merytorycznych, ale i z pogranicza
sztuczek prawnych spowodowało skutek odwrotny do
zamierzonego: okopanie się na swoich stanowiskach,
emocjonalne głosy i zachowania, koncentrowanie na
tym, czy zadawać, zamiast po co i jak.
Inicjatywa #zadaNIEdomowe (https://obywatele
dlaedukacji.org/zadaniedomowe/) wpisuje się w obszar szukania rozwiązań problemów dostrzeganych
przez rodziców, ale przede wszystkim nauczycieli, badaczy, naukowców, zwolenników pozytywnych zmian
edukacyjnych. Nie jest jednak – co należy podkreślić
– nawoływaniem do likwidacji prac domowych, nie
jest też w jakikolwiek sposób skierowana przeciwko
nauczycielom. Proponowane działania składają się na
realizowany w danej szkole (według jej własnego rytmu, potrzeb i możliwości) cykl obejmujący następujące etapy:
– powołanie zespołu roboczego,
– diagnoza problemów,
– rozmowy/dyskusje,
– propozycje rozwiązań,
– ich weryfikacja,
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uzgodnienie zasad/regulaminu,
stosowanie w praktyce,
modyfikacja w miarę potrzeb,
wymiana doświadczeń z innymi szkołami,
korzystanie z dobrych praktyk.

Wydawałoby się, że takie zaproszenie do wspólnego
diagnozowania, debatowania oraz ustalenia zasad spotka się z pozytywnym odzewem środowisk edukacyjnych, życie jednak zweryfikowało ten pogląd.

Krytyka na starcie
Projekt #zadaNIEdomowe zaistniał w przestrzeni medialnej na początku grudnia 2019 r. Już trzy tygodnie
później spotkał się z ostrą krytyką Małgorzaty Żuber-Zielicz, nauczycielki fizyki w stołecznej Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, w latach 2006–2018 przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Warszawy. Była
radna porównała akcję do kampanii antyszczepionkowców, a jej autorom (medialnym liderom walki z pracami domowymi) zarzuciła chęć autopromocji, służenie
medialnym koncernom oraz podżeganie nadopiekuńczych rodziców i leniwych uczniów do buntu przeciwko pracom domowym (Domowe prace niezgody, Warszawa.pl 27.12.2019 r., www.warszawa.pl/za-oknem/
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domowe-prace-niezgody/). Odpowiedź sformułowała
odciążenie oraz stworzenie przestrzeni dla rozwijania
Zofia Grudzińska, współzałożycielka i koordynatorka
zainteresowań.
ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, zapraszając
Inicjatywa #zadaNIEdomowe znana jest w Szkodo debaty (https://obywateledlaedukacji.org/aktualnosci/
le Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Waczemu-akcja-zadaniedomowe-zla/).
silkowie, lecz jej kadra nie planuje wiernego korzystaMoja prośba o opinie na temat inicjatywy #zadaNIEnia z instrukcji. – Jesteśmy na początku drogi – tłumadomowe, zamieszczona na wspomnianym na wstępie
czy dyrektor Anna Fidurska. – Nie powołałam specjalinternetowym forum, także szybko spotkała się z emonego zespołu, ale już w ubiegłym roku szkolnym rozpocjonalną reakcją. Marek Pleśniar, członek Zarządu i dyczęliśmy dyskusję na temat zadawania prac domowych:
rektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry
z nauczycielami, rodzicami (na posiedzeniach rady roKierowniczej Oświaty, napisał: Najeżyłem się na sam
dziców) i uczniami (na godzinach wychowawczych).
pomysł, że mogłyby istnieć na to zadawanie jakieś proWydaje się naturalne, że to uczniowie i nauczyciele
cedury. Prace domowe stały się fetyszem ostatnio – każpowinni pracować wspólnie nad ustalaniem zasad dody, kto zadaje do domu, stał się złym człowiekiem, wrotyczących prac domowych. Niekiedy jednak nie ma tagiem dziecka i ludzkości;-). Inny głos przestrzegał: Szakiej potrzeby, bo sytuacja jest jasna od początku. Tak
nowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele, nie dajmy się
jak np. w jednej z prywatnych placówek w Białymstoku,
wkręcić we wprowadzanie kolejnych zasad i procedur
w której, jak mówi wychowawczyni I klasy, nie istnieje
związanych z pracami domowymi, a Roman Langhamproblem prac domowych. – Wynika to z faktu, że przy
mer, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Krezapisywaniu dziecka do placówki rodzice są informowata w Ustroniu, skwitował: Czekam, aż ktoś stworzy proni o systemie pracy. Każdy rodzic i uczeń jest świadomy,
cedurę używania pisuaru… (http://oskko.edu.pl/forum/
że u nas prace domowe są elementem działań dziecka
w at e k . p hp ? w = 6 2 4 8 5 & u x =
– wyjaśnia.
2051&pst=43#pst43).
Z kolei w Publicznej Szkole
Większość zadań
Jako była dyrektorka szkoły
Podstawowej Cogito w Poznawykonywana jest
staram się zrozumieć takie reniu (działającej zgodnie z zaakcje. Mnie także drażni przesadami pedagogiki Celestyna
w ramach zajęć, a brak
rost formy procedur nad trewiększość zadań wyzadawanych lekcji to jedna Freineta)
ścią realnych działań, czemu
konywana jest w ramach zajęć,
z cech organizacji pracy
wielokrotnie dawałam wyraz.
a brak zadawanych lekcji to jedJednak zaskoczyły mnie te kona z cech organizacji pracy obok
mentarze. Postanowiłam poszukać odpowiedzi na pym.in. zajęć mieszanych wiekowo i niestosowania dzwontanie: dlaczego propozycja debaty nad pracami domoków (http://cogito-poznan.familijny.pl/ksztalcenie/).
wymi i wspólnego sformułowania zasad regulujących
Zastanawiam się, czy gdybym nadal była dyrektorproces ich zadawania wywołuje tak żywe (negatywką, powołałabym zespół roboczy inicjujący i koordynune) reakcje? Korzystając z zamieszczonych na stronie
jący pracę. Mam dobre doświadczenia z akcji „Szkoła
projektu #zadaNIEdomowe przykładów dobrej praktyz klasą”, w której działały zespoły stworzone z nauczyki (https://obywateledlaedukacji.org/zadaniedomowe/
cieli, przedstawicieli rodziców oraz uczniów. Pamiętam,
dobre-praktyki/), rozmawiałam ze szkołami, które już
że dużo dobrego zadziało się wówczas w naszej społeczpodjęły działania w tej kwestii. Starałam się też dotrzeć
ności. Jestem więc za.
do dyrektorów na swój sposób radzących sobie z problemem prac domowych. Wyszłam z założenia, że kto
Diagnoza sytuacji
chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów.
W wielu szkołach dyrektorzy nie czekali na inicjatywę
z zewnątrz. – Skąd pomysł na zajęcie się akurat pracaGrupa inicjatywna
mi domowymi? Otwartość i możliwość zgłaszania różProponowany przez pomysłodawców akcji #zadaNIEnych kwestii dotyczących funkcjonowania szkoły zachędomowe pierwszy krok to powołanie w szkole małeca całą społeczność do poruszania różnorodnych temago zespołu roboczego: tworzą go ze wsparciem dyrektów. Tym razem zainteresowanie uczniów, rodziców i nacji chętni nauczyciele, a może także rodzice i uczniowie
uczycieli skierowane zostało na sens i ilość zadań domo(https://obywateledlaedukacji.org/zadaniedomowe/).
wych – opowiada Bożena Wojtkiewicz, dyrektor Szkoły
Jak to wygląda w praktyce?
Podstawowej nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego MacieW Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej
jewicza w Szczecinie. – Prace rozpoczęliśmy od burzliWoli innowacja dotycząca pracy domowej realizowana
wej, ale konstruktywnej dyskusji z radą pedagogiczną.
jest od ubiegłego roku. Dyrektor Czesław Staciwa zaUstaliliśmy plan działania. Pierwszym krokiem były liczprosił do współpracy nauczycieli różnych specjalności
ne rozmowy, dyskusje z uczniami, rodzicami, nauczyi etapów edukacyjnych. Zadaniem zespołu było przycielami. Zarówno te zaplanowane na radach, zespołach
gotowanie projektu regulaminu zadawania i oceniania
przedmiotowych, zebraniach, spotkaniach rady rodziprac domowych, a głównym celem innowacji – dostoców, jak i te w kuluarach, które wydają się najbardziej
sowanie zadań do potrzeb i możliwości uczniów, ich
owocne i szczere. Uczniowie o swoich pomysłach mówili
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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na spotkaniach samorządu oraz podczas tzw. kwadransa z dyrektorem – to czas, kiedy mogą zgłaszać wszelkie propozycje, uwagi – tłumaczy. I dodaje, że drugim
krokiem było podsumowanie pomysłów i sugestii rodziców, uczniów oraz nauczycieli mających największe
doświadczenie i świadomość sensu zadawania prac domowych.
Zanim nauczyciele ZPO w Stadnickiej Woli zdecydowali się na wdrożenie innowacji, poddali analizie dotychczasowy system zadawania i oceniania prac domowych. Przeprowadzono także ankiety wśród rodziców
dotyczące tego zagadnienia – większość zgodziła się
z potrzebą przeprowadzenia zmian.
Z kolei w szczecińskiej Szkole Podstawowej nr 7
im. Heleny Raszki inicjatywę przejęli uczniowie. Nie
tylko podjęli się przeprowadzenia sondażu, ale zaproponowali też płynące z niego wnioski. – Szkoła nie skorzysta z przedstawionego poradnika, ponieważ już od
dawna zostały podjęte kroki dotyczące kwestii związanych z pracami domowymi, co do których zgodzili się rodzice, nauczyciele i sami uczniowie – podkreśla dyrektor Teresa Kalina.
Czynny udział uczniów w diagnozowaniu problemu
jest bardzo ważny, bo potwierdza deklarowaną w oficjalnych dokumentach i wypowiedziach podmiotowość. Nic o nich bez nich – chciałoby się powiedzieć.
Kompetencji rozwiązywania problemów i odpowiedzialności uczy się przez praktyczne działanie, a nie pogadanki na godzinie wychowawczej.
o kształcie pierwszego regulaminu podjęli nauczyciele. Następnym krokiem było modyfikowanie zasad.
Wartością prowadzonej diagnozy oraz debatowania
Od tamtej pory regulamin był już zmieniany kilka ramoże być sam proces – podkreślają inicjatorzy akcji:
zy. – Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnego, chyba najrozmowa o sensie prac domowych może też pomóc uchroważniejszego kroku. To ewaluacja, w której biorą udział
nić wielu nauczycieli przed preuczniowie, rodzice i nauczyciesją szkoły, rodziców i władz
le. Z niecierpliwością oczekuJak i ile zadawać,
oświatowych. Ilość i szczegółojemy na jej wyniki – przyznaje
by prace domowe były
wość prac domowych to wynik
Bożena Wojtkiewicz. Ostateczwarunków, w jakich przebiega
nym działaniem ma być zorgaużyteczne, uczyły
dziś nauczanie, w tym: rozbunizowanie debaty z udziałem
kreatywności, pozwalały
dowanej podstawy programoprzedstawicieli całej społeczna samodzielną pracę
wej, nacisku na wyniki egzaminości w celu opracowania tanów, oczekiwań niektórych rokiej wersji regulaminu, którą
dziców, że ich dzieci będą jeszcze więcej czasu spędzać
zaakceptują wszyscy. Ma on przynieść zamierzony cel,
na nauce w domu (https://obywateledlaedukacji.org/
czyli odpowiedź na pytanie, jak i ile zadawać, by prace
zadaniedomowe/). Czasem się zastanawiam, czy to nadomowe były użyteczne, uczyły kreatywności, pozwaprawdę nauczycieli trzeba chronić.
lały na samodzielną pracę oraz zachęcały do współpraKorzyści wspólnej rozmowy potwierdza Anna
cy z innymi uczniami.
Fidurska: – Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie (szczeW Szkole Podstawowej nr 23 im. Stefana Żeromskiególnie klas VIII) stwierdzili, że prace domowe z przedgo w Radomiu nie ma procedury zadawania prac domiotów egzaminacyjnych pomagają im utrwalić umiemowych, ale dyrektor Izabela Leśniewska nie planuje
jętności i ćwiczyć rozwiązywanie zadań. Próbowaliśmy
jej wprowadzenia akurat pod dyktando poradnika auznaleźć złoty środek. Zgodnie stwierdziliśmy, że zadawatorów projektu #zadaNIEdomowe. – Do debaty nie trzenie prac odtwórczych nie ma sensu i nie wnosi nic, co
ba nas zachęcać. Często rozmawiamy o pracach domomiałoby służyć rozwojowi uczniów – mówi dyrektor SP
wych na radach, w zespołach i indywidualnie z nauczyw Wasilkowie.
cielami i rodzicami. Bliski jest mi pogląd, że to powinna
W szczecińskiej SP nr 56 po wielotygodniowych
być pewna umowa społeczna, rozumiana jako uwspóldyskusjach w różnych gremiach ostateczną decyzję
nienie zasad w tym zakresie – tłumaczy. – U nas zmiany
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dotyczące tego, jak zadawać, kiedy i komu, zachodzą
ewolucyjnie, choć w nieco rewolucyjnych czasem rozmowach towarzyszą nam duże emocje i chęć obrony, bo „zawsze tak było”. Ale jeśli już ktoś mentalnie dojrzeje do
zmiany nawyków, jest to mądra i fajna zmiana – taka
po coś.

– wyjaśnia Anna Figurska, która prowadzi swoisty pilotaż proponowanych rozwiązań.
W Stadnickiej Woli projekt regulaminu został zaakceptowany przez radę pedagogiczną, a następnie przedstawiony rodzicom na zebraniach. Zapisane w nim zasady zaczęły obowiązywać rok temu, a dziś Czesław
Staciwa widzi już konieczność wprowadzenia pewnych
zmian. – Zamierzamy o tym dyskutować na najbliższym
posiedzeniu rady i zebraniach z rodzicami – zapowiada
dyrektor ZPO.
Karolina Domagalska, nauczycielka wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców
Wielkopolskich w Pleszewie, patrzy na problem również z perspektywy matki. – Dyskusja nad zadaniami
domowymi to tak naprawdę dyskusja o edukacji w ogóle. Nauczyciel powie, że to podstawa programowa, i on,
żeby zdążyć, musi zadawać, wymagać, pytać, bo egzaminy, testy, rankingi. Gdzie znaleźć mądry środek? Wiele
razy uczestniczyłam w szkoleniach i konferencjach Wiosny Edukacji, stałam się też tutorem. Wszystko jest pięknie zapisane, szkoły mają kształtować kompetencje. Mimo to na pierwszym miejscu jest wiedza i egzekwowanie
jej. Ocena i kropka. Czuję dyskomfort i zastanawiam się,
czy szkoły są w stanie się zmienić – przyznaje.
Autorzy akcji #zadaNIEdomowe przestrzegają w poradniku: Tego się nie da zrobić „z dnia na dzień” – cały proces może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeśli macie wątpliwości, jak zacząć, można najpierw wybrać kilka klas i tam zrobić szkolny „pilotaż”, a dopiero w drugim kroku przeprowadzić to w całej szkole. Co zrobić, gdy
oczekiwania rodziców wyraźnie się różnią? Warto przed
rozpoczęciem pracy zapowiedzieć, że chcemy pogodzić
oczekiwania różnych grup, ale decyzję – w sposób maksymalnie demokratyczny, a zarazem taktowny – musi podjąć dyrekcja i rada pedagogiczna (https://obywateledla
edukacji.org/zadaniedomowe/).

Propozycje rozwiązań

Wewnętrzna procedura

Niezależnie od sposobu debatowania najważniejsze są
Propozycja spisania szkolnej procedury zadawania prac
efekty prowadzonych dyskusji. Moi rozmówcy poddomowych wywołała najwięcej sprzeciwu. Teresa Kalikreślają, że proponowane przez pomysłodawców akcji
na nie planuje opracowania szczególnych zasad zwią#zadaNIEdomowe rozwiązazanych z zadawaniem prac donia wymagają monitorowania,
Nauczyciele dają polecenia mowych. Jej zdaniem istotne
sprawdzania i modyfikacji.
jest zaangażowanie i świadodo wyboru, np. spośród
W Wasilkowie postanowiomość nauczycieli w tym zakreno, że prace domowe będą miasie, a nie procedura. – Nie zapitrzech zagadnień
ły na celu rozwiązanie jakiegoś
sujemy w wewnętrznych aktach
uczniowie mogą zrobić
problemu, znalezienie odpoprawnych zasad, liczby, ilości,
jedno lub wszystkie
wiedzi na pytanie, wykonanie
zakresu tematów w odniesieniu
prezentacji czy realizację prodo zadań domowych. Jest to injektu. Nauczyciele dają polecenia do wyboru, np. spodywidualna i autonomiczna decyzja każdego z nauczyśród trzech zagadnień uczniowie mogą zrobić jedno lub
cieli. To oni, znając swoich uczniów, zwłaszcza ich możliwszystkie, jeśli chcą. – W klasie IV, w której uczę języka
wości i potrzeby, oraz biorąc pod uwagę stopień realizacji
angielskiego, ustaliliśmy, że będą dwa rodzaje prac dopodstawy programowej, decydują w tym temacie. Opramowych: obowiązkowe do wykonania, ale z możliwością
cowanie wewnętrznych procedur zadawania prac domowyboru wersji, oraz dla chętnych – proponuję uczniom
wych uważam za zbędne i związane z biurokracją – głos
zadania, a oni decydują, czy podejmą wyzwanie, czy też
dyrektor SP nr 7 w Szczecinie jest charakterystyczny dla
nie. Mają też możliwość wykonywania zadań w parach
większości moich rozmówców.
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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– Informacja na temat prac domowych jest zawarwicedyrektor Jacek Rudnik. Na zapis w statucie zdecydota w przedmiotowych zasadach oceniania. Tworzenie
wano się w łódzkiej Szkole Podstawowej nr 81 im. Bododatkowych procedur nie wydaje się najlepszym rozhaterskich Dzieci Łodzi: Na okres świąt i weekendów
wiązaniem. To biurokracja, papierologia. Jedynym skunie są zadawane prace pisemne (http://sp81lodz.edu.pl/
tecznym sposobem jest zdrowy rozsądek – król sukcesu
images/Rok_2018_2019/Dokumenty/Statut_2018.pdf,
– uważa Maria Jolanta Nawrocka-Rolewska, dyrektor
s. 50).
Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w WarNiechęć wobec pisemnego sformalizowania zasad
szawie.
dotyczących prac domowych ma źródło w przeświadAnna Figurska też nie widzi uzasadnienia dla wpisyczeniu, że byłoby to znaczne ograniczenie autonomii
wania takich zasad do dokumentów szkolnych. – Myślę,
nauczycieli, wyraz braku zaufania do ich kompetenże jeśli nauczyciele uczący w jednym oddziale współpracji i rozsądku. Pojawiają się także obawy, że procedura
cują ze sobą, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że ustalą,
obróci się przeciwko pedagogom, wprowadzenie reguw jakie dni tygodnia zadają prace (tak u nas jest w przylaminu wymaga bowiem jego nadzorowania, kontroli
padku klas IV). W dzienniku elektronicznym wpisują zai stosowania ewentualnych sankcji za nieprzestrzegadania, więc widzą, kto co zadał i na kiedy. Uważam, że
nie. Może to być także kolejne narzędzie kuratorów do
nie należy przesadzać z kolejnymi procedurami i usztywdyscyplinowania nauczycieli „dla dobra dziecka”.
nianiem procesu, ale w sposób wyważony i przemyślaSama jestem przeciwnikiem wszechobecnych proceny tworzyć dokumenty. Przecież nie stworzymy procedur
dur, podoba mi się jednak „uwspólnienie zasad” – jak
na wszystko, co się dzieje w szkole – mówi dyrektor SP
określiła to Izabela Leśniewska. Pamiętam, jak kiedyś
w Wasilkowie.
próbowaliśmy to w szkole zrobić. W diagnozie podNa jeszcze inny aspekt zwraca uwagę Andrzej Jaczas tzw. mierzenia jakości pracy okazało się, że nie
siński, były nauczyciel i dyrekdla wszystkich jest oczywitor, pracownik samorządowy.
ste, by w sytuacji, gdy klasa IV
Tworzenie dodatkowych
Otóż zasady zadawania prac
w poniedziałek kończy lekcje
procedur nie wydaje się
domowych powinien zawieo godz. 17:15, a we wtorek zarać realizowany przez nauczynajlepszym rozwiązaniem. czyna o godz. 8:00, nie zadaciela program nauczania dować nic do domu. Trzeba byJedynym sposobem jest
puszczany do użytku w szkoło wprowadzić pewne zasazdrowy rozsądek
le w wewnętrznej procedurze.
dy – zrobiliśmy to i zadziałało.
Może właśnie w tym programie
Gdyby wszyscy mieli wystarjest miejsce na zapisy regulujące cel, ilość, jakość prac
czający poziom empatii i rozsądku, podobne uzgodniedomowych, sposób ich sprawdzania i oceniania? Jako
nia nie byłyby potrzebne, z drugiej jednak strony zdapraktyk edukacyjny wątpi jednak, by jakakolwiek proję sobie sprawę, że ustalenie regulaminu nie jest lekiem
cedura cokolwiek załatwiła. – Mamy ogromne doświadna całe zło.
czenie w niestosowaniu się do procedur oraz niewielkie
Katarzyna Ziajka, była dyrektor, obecnie nauczycielw ich sensownym pisaniu – przyznaje.
ka języka francuskiego w Zespole Szkół Publicznych
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryw Lubiążu, podsumowuje: – Przemyślałam sprawę. Moka Sienkiewicza w Puławach zastanawia się nad barże te procedury są jednak potrzebne? Punkt 1 – nauczydziej ogólnym rozwiązaniem. – Nie planujemy opraciel kieruje się zdrowym rozsądkiem. A serio, może opicowania specjalnego regulaminu, myślimy raczej nad
sać cele zadań domowych w procedurach, może faktycztym, by w statucie zapisać możliwość zadawania pranie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że cel być musi? Może
cy domowej wyłącznie dla chętnych uczniów – wyjaśnia
niektórzy zadają, bo zadawali zawsze? – zastanawia się.
A inna moja rozmówczyni dodaje: – Uważam, że
warto próbować coś zmienić na lepsze, nawet jeśli nie
Z NASZEGO ARCHIWUM
wszystko od razu się uda. Trzymam kciuki, żeby zasady,
jeśli się pojawią, były użyteczne oraz przyjazne uczniom
Więcej na ten temat:
i nauczycielom. I aby nie było tak, że powstanie doku Ilska E., Szkoła bez zadań domowych, „Dyrektor Szkoment dla wizytatora (jak przyjedzie na kontrolę, to doły” 2020/1
stanie, a życie szkolne toczy się swoimi torami), bo wów Kostrzewa J., Kształtujące ocenianie pracy domowej,
czas darujmy sobie opracowywanie tych zasad.
„Dyrektor Szkoły” 2019/5
 Garstka T., Odrabianie lekcji a wyniki w nauce, „DyWymiana doświadczeń
rektor Szkoły” 2018/3
 Kaleta W., Szkoła bez nauki w domu?, „Dyrektor SzkoAutorzy projektu #zadaNIEdomowe zachęcają szkoły” 2018/3
ły do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobry Nowak M., Zadawanie do domu – ewaluacja problemi praktykami (https://obywateledlaedukacji.org/
mu, „Dyrektor Szkoły” 2018/3
zadaniedomowe/dobre-praktyki/). Co proponują moi
 Pomianowska M., Opinie na temat pracy w domu,
rozmówcy? Chociażby przykład regulaminu, który
„Dyrektor Szkoły” 2018/3
znajdą Państwo na stronie SP 56 w Szczecinie: https://
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sp56szczecin.pl/informacje/projekty/zasady-zadawaniazmiany. Przy tylu rzeczach, do jakich jesteśmy zmuszani
prac-domowych/.
w ostatnich latach, przy zabieraniu szkołom resztek auW prywatnej szkole podstawowej w Białymstoku to
tonomii, może po prostu niech ktoś wyda rozporządzenie
rodzice często proszą o zwiększenie ilości pracy domow sprawie prac domowych. Będzie jasne, co dla wszystwej. Jej celem w klasach I–III jest rozwijanie zainterekich dobre… Momentami mam odczucie, że wszyscy
sowań dzieci, które mają możliwość wyboru formy oraz
wiedzą lepiej, jak szkoły mają pracować, tylko my, naliczby zadań. W klasach IV–VIII dyrekcja systematyczuczyciele, jak dzieci we mgle potrzebujemy przewodnika.
nie monitoruje ilość zadawaW mojej ocenie dobry jest
nych prac (rozmowy z uczniapomysł
rozmawiania: uczniów,
Ciekawe pomysły do
mi, ankiety). Ciekawe pomysły
rodziców, nauczycieli, dyrekcji
wykorzystania w szkole
do wykorzystania to m.in. je– wymiany perspektyw i opinii,
den dzień bez pracy domowej
wspólnego szukania rozwiązań.
to m.in. jeden dzień bez
w każdym miesiącu oraz pojest to proste, bo wymaga
pracy domowej w każdym Nie
mieszczenie zwane odrabialnią
dojrzałości wszystkich stron:
miesiącu oraz pokój ciszy
(pokój ciszy), w którym pod
– otwartości nauczycieli,
opieką nauczyciela dzieci odra– wiary rodziców w dobre inbiają lekcje.
tencje i kompetencje pedagogów,
– Nie ma przeszkód, by praca domowa była jednocześ– pewności uczniów, że nie poniosą konsekwencji za
nie rozwijaniem zainteresowań i pasji – uważa Maria Joto, co mówią,
lanta Nawrocka-Rolewska. – Jeśli motywuje do poszuki– bardzo sprawnego dyrektora, z dużymi umiejętnośwania informacji na własną rękę, wtedy nauka jest najciami komunikacyjnymi, pewnego swej pozycji, znaskuteczniejsza.
jącego badania na temat efektywności prac domoProblem w tym, że rodzice często uważają, iż tylko
wych.
dodatkowe zajęcia pozaszkolne mogą rozbudzić pasje
dziecka. Jemu tymczasem potrzebny jest czas na nudę
A formalne spisanie efektu rozmów nada bardziej
– wtedy rozwija swoją kreatywność, pomysłowość.
trwały sens przedyskutowanym godzinom.
Jak wynika z moich rozmów, projekt #zadaNIEdoMałgorzata Nowak
mowe budzi kontrowersje. Jego autorzy mają dobre injest szkoleniowcem, trenerką
tencje, proponują logiczny cykl działań, zachęcają do
edukacyjną, publicystką, przez wiele
własnych rozwiązań, ale dyrektorzy mają dość pouczalat była dyrektorem zespołu szkół.
nia, akcji, inicjatyw. Gorzko brzmią słowa doświadczonej dyrektorki bardzo dobrej szkoły: – Przed naszym rozważaniem o pracy domowej powinny pójść inne
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

81

Zadania domowe

Zadania
domowe warto
różnicować
D A N U TA E L S N E R

O procesie wdrażania i efektach innowacji polegającej na zmniejszeniu obciążenia uczniów pracą domową z Wiolettą Krzyżanowską,
dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków
w Warszawie, rozmawia dr Danuta Elsner, członkini kolegium redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”.
Danuta Elsner: Kiedy zdecydowali się Państwo ogra
niczyć ilość pracy domowej uczniów?
Wioletta Krzyżanowska: Do tego pomysłu dochodziliśmy stopniowo. Kiedy zapowiedziano, że w szkole podstawowej nie będzie sprawdzianu na koniec roku szkolnego 2015/16, postanowiliśmy wprowadzić zmianę dotyczącą udoskonalenia procesu dydaktycznego. Jej elementem było ograniczenie pracy domowej.
Na czym polegała ta zmiana?

Chodziło nam przede wszystkim o to, aby odejść od postrzegania nauczyciela jako osoby odgrywającej na lekcji „teatr jednego aktora” i sprawić, by stał się kimś, kto
wspiera uczniów, czyli zmienić sposób myślenia grona
pedagogicznego na temat ich ról oraz zadań. Chcieliśmy
to osiągnąć poprzez zastosowanie oceniania kształtującego, położenie nacisku na psychospołeczne elementy procesu uczenia się, a także na budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń, opartych na zaufaniu.

marzec 2020

Zmiana dotycząca całej szkoły jest zwykle bardzo trud
na do wdrożenia. Jak przebiegał ten proces?
Zaczęliśmy od powołania zespołu ds. innowacji. Składał
się on z chętnych nauczycieli uczących na obydwu etapach edukacyjnych oraz pedagoga i psychologa. Zespół
wypracował założenia innowacji i plan wdrożenia. Na tej
podstawie przyjęliśmy, że:
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 innowacja będzie dotyczyć wszystkich, nie tylko wybranych klas;
 zapoznamy nauczycieli z założeniami i elementami OK (cele podane w języku ucznia, nacobezu, informacja zwrotna, pytania kluczowe, ocena koleżeńska, samoocena, zastosowanie metodników, losowanie ucznia patyczkami);
 wdrożymy metodę zielonego ołówka – zamiast na
czerwono podkreślać błędy popełnione przez ucznia
będziemy zaznaczać w sprawdzanych pracach na zielono to, co mu wyszło dobrze;
 zrezygnujemy z zadawania prac domowych;
 będziemy dążyć do przearanżowania sal dydaktycznych tak, by uczniowie siedzieli w kręgu, zwróceni do
siebie twarzami, co ułatwia komunikację społeczną
i współpracę;
 nasze działania poprzedzimy rozmowami z rodzicami
i szeroko zakrojoną wśród nich akcją informacyjną;
 przeprowadzimy pilotaż zaplanowanych zadań, po
którym w kolejnym miesiącu dokonamy ewaluacji
i podsumowania;
 w trakcie pilotażu pozwolimy każdemu nauczycielowi na
elastyczne podejście do założonych działań, w tym stosowanie na lekcjach wybranych przez niego elementów
OK, żeby zachować autonomię w pracy dydaktycznej.
Kto przeprowadził ewaluację?

Rodzice. Opracowali kwestionariusz ankiety adresowanej do rodziców i przeprowadzili wśród nich badania

NIEZBĘDNIK

Dyrektora Szkoły
ankietowe. Muszę przyznać, że zrobili to bardzo rzetelnie i merytorycznie.
To znaczy, że Państwa uczniowie mają wykształconych

rodziców.
W większości są to osoby z wyższym wykształceniem.
Zajmują się m.in. badaniami społecznymi, coachingiem,
doradztwem, szkoleniami, wykładają na wyższych uczelniach. Uważam jednak, że wykształconych rodziców jest
wielu w każdej szkole, niestety tylko nieliczni aktywnie
angażują się w jej życie.
Co wynikło z badań?


dzieci dostały się do dobrego liceum. Biorąc pod
uwagę obciążenie uczniów nauką po wprowadzeniu
reformy, zdecydowaliśmy, że kiedy w klasie VIII zbliża się termin egzaminu, rezygnujemy ze sprawdzianów i pracy domowej z innych przedmiotów niż egzaminacyjne.
Czy zmniejszenie zadań domowych odbiło się na wy
nikach nauczania?
Nie. Nasi uczniowie na ostatnim egzaminie ósmoklasisty uzyskali z języka polskiego 78%, z matematyki
63%, a z języka angielskiego 80%. Osiągnęli więc takie
wyniki, jakich oczekiwali, stosownie do swoich możliwości.

Przede wszystkim, że rodzice chcą, aby ich dzieci były
kreatywne, samodzielne, odpowiedzialne. To oczywiście ideał. Gorzej natomiast z zaufaniem do nauczycieli,
zwłaszcza do tego, czy stosują właściwe metody, aby ten
ideał osiągnąć.
Najwięcej kontrowersji wśród respondentów wzbudziła sprawa rezygnacji z prac domowych. Chcieliśmy to
wprowadzić w następnym roku szkolnym po zakończeniu pilotażu. Tymczasem okazało się, że rodzice dzieci
klas młodszych są za tym rozwiązaniem, ale klas starszych oczekują tradycyjnej pracy domowej. W takiej sytuacji na żadne radykalne rozwiązanie odnoszące się do
całej szkoły nie mogliśmy się zdecydować. Do sprawy
musieliśmy podejść elastycznie.
Na czym ta elastyczność polegała?


w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l

Fot. Marek Fijałkowski

Na zebraniach z rodzicami nauczyciele zawierali z nimi
ustne umowy dotyczące obciążenia uczniów pracą domową. Na pierwszym etapie edukacyjnym przyjęto rozwiązanie zwane tygodniówkami lub
dwutygodniówkami – nauczyciel przygotowywał dla uczniów kartę pracy na podstawie
przerabianego materiału (tygodniowego
lub dwutygodniowego), a dziecko w dowolnym czasie ją wypełniało i zwracało nauczycielowi. Nie stosowaliśmy też
żadnych sankcji za brak pracy domowej (minusów, skrzywionych buziek itp.). Natomiast w odniesieniu
do uczniów klas starszych przyjęto różne rozwiązania, np. że
praca domowa będzie z każdego przedmiotu lub tylko z matematyki.
Innowację rozpoczęliśmy wdrażać w czasie, gdy
nie było jeszcze w szkołach podstawowych klas
VII, a następnie VIII.
Uczniów tych klas trzeba
było potraktować inaczej,
zwłaszcza z uwagi na wysoWioletta Krzyżanowska
kie aspiracje rodziców, by ich
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Tabela. Wyciąg z listy 150 czynników wpływających
na osiągnięcia uczniów według wielkości
uzyskanego efektu*
Pozycja
w rankingu

Wpływ

Wielkość
efektu

1

Przewidywanie przez uczniów
wyników, jakie uzyskają/
oczekiwania uczniów

1,44

2

Programy piagetowskie

1,28

3

Reakcja na interwencję

1,07

4

Wiarygodność nauczyciela

0,90

5

Zapewnienie ewaluacji
kształtującej

0,90

6

Mikronauczanie

0,88

7

Dyskusje klasowe

0,82

8

Szeroko zakrojone interwencje
dla uczniów mających
trudności w uczeniu się

0,77

9

Klarowność nauczania

0,75

10

Informacja zwrotna

0,75

11

Wzajemne nauczanie

0,74

12

Relacje nauczyciel – uczniowie

0,72

(…)
94

Praca domowa

0,29

(…)
148

Pozostawienie ucznia na drugi
rok w tej samej klasie

–0,13

(…)
* John Hattie, profesor Uniwersytetu w Melbourne, przygotował ją
na podstawie 15 lat badań obejmujących miliony uczniów na całym
świecie.
Źródło: J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, Warszawa 2015,
s. 367–370 (wytłuszczenie D.E.).

Przy okazji chciałabym nadmienić, że jestem zdecydowaną przeciwniczką rankingów szkół, zwłaszcza na poziomie podstawówki. Na osiągnięcia dziecka
wpływa tak wiele czynników, że ocenianie szkoły tylko przez pryzmat wyników z egzaminu jest nieporozumieniem. Warto byłoby choćby w tym zakresie brać
przykład z placówek fińskich, w których całkowicie odchodzi się od rywalizacji między dziećmi oraz szkołami poprzez rezygnację z organizacji konkursów i wszelkich rankingów.
A jakie są inne efekty Państwa innowacji? Czy było to
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badane?
Wielokrotnie. Współpracujemy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zespół pod kierunkiem
prof. Barbary Smolińskiej-Theiss badał u nas podejście nauczycieli i rodziców do roli szkoły oraz jej głównych zadań. Badania wypadły dla nas pomyślnie. Innowację, jeszcze w czasie, gdy trzeba ją było zgłaszać do
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kuratorium oświaty, badali też wizytatorzy i nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Natomiast choć wielu
rodziców popierało innowację, była grupa ok. 5% z niej
niezadowolonych.
Przeprowadziliśmy też ewaluację wewnętrzną na temat sposobów uczenia się i nauczania z wykorzystaniem metod oraz procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się. Kwestionariusz jednej z ankiet opracowali uczniowie klas VII. Z ewaluacji wynikło, że zdecydowana większość dzieci jest motywowana do nauki,
a wszyscy nauczyciele przedstawiają cel lekcji oraz kryteria sukcesu.
Na podstawie moich obserwacji mogę stwierdzić, że
pozytywnym efektem innowacji jest to, iż nauczyciele
rozumieją, jak istotna jest właściwa relacja z uczniem.
To, żeby wczuć się w jego sytuację, szanować i respektować prawa wynikające przede wszystkim z Konwencji Praw Dziecka, ale także z umiłowania drugiego człowieka, zwłaszcza tego małego. Doprowadziło to do wypracowania systemu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, którzy z różnych przyczyn wołają o pomoc.
Z jakimi trudnościami borykała się Pani w trakcie

wdrażania innowacji?
Jesteśmy dużą szkołą. Uczęszcza do niej ponad 1100
uczniów zgrupowanych w 50 oddziałach ogólnych, sportowych i dwujęzycznych. Rada pedagogiczna to zespół
ok. 120 osób, a nauka odbywa się w dwóch budynkach.
Jest to dla mnie – jako osoby zarządzającej szkołą – duże wyzwanie.
Sporym utrudnieniem był i jest nadal wysoki poziom fluktuacji kadry pedagogicznej. W Warszawie odczuwa się duży brak nauczycieli, i to w zakresie wszystkich przedmiotów. W trakcie wdrażania reformy zdarzyło się, że w sierpniu zatrudniałam blisko 45 nauczycieli. W przypadku realizacji wieloletniej
innowacji jest to znacząca przeszkoda, ponieważ nowe osoby trzeba wprowadzić w kwestie dla pozostałych oczywiste.
Wiele wysiłku muszę też włożyć w udzielanie nauczycielom wsparcia. Innowacja wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy, tymczasem ubiegłoroczny strajk
pracowników oświaty negatywnie odbił się na zaangażowaniu nauczycieli w pracę, pojawiło się też wśród nich
zniechęcenie i apatia.
To cienie, a jakie są blaski?

Zdecydowanie tym, co motywuje mnie do dalszego działania, jest fakt, że ponad 70% naszego grona pedagogicznego to nauczyciele z powołania. Mówię o nich: „Nauczyciel, Przyjaciel, Marzyciel”. Świadomie wybrali ten
zawód i go kochają, ponieważ są przyjaciółmi uczniów
i od dziecka marzyli o tym, by nauczać. Są refleksyjni i nie poddają się łatwo w obliczu trudności. Wielu
młodych nauczycieli pięknie i mądrze uczy się zawodu
od starszych koleżanek i kolegów. To mnie utwierdziło

NIEZBĘDNIK
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w przekonaniu, że oddolna zmiana naszej szkoły jest
możliwa do realizacji. Postrzegam ją jako nieustający
proces doskonalenia.
Poza tym obserwuję wzrost świadomości uczniów
i rodziców na temat wartości, jakie powinna kształtować szkoła. Coraz więcej słyszę od nich o negowaniu
wszechobecnego „wyścigu szczurów” oraz o potrzebie
zwracania uwagi na bezpieczeństwo i komfort psychiczny dziecka.
Jakie są Państwa dalsze plany?

W najbliższym czasie chcemy przeprowadzić debatę
z uczniami, rodzicami i nauczycielami na temat prac
domowych oraz sposobów uczenia się. Planujemy też
badania ankietowe wśród uczniów odnoszące się do
częstości i zasadności prac domowych. Obydwa te działania powinny pomóc nam wytyczyć kierunek dalszych
zmian.
Czy Pani wiedza na temat ograniczania i modyfikacji

pracy domowej jest wykorzystywana?
Tak. Prowadziłam wykłady dla dyrektorów szkół organizowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz inne organy prowadzące, a także na zlecenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. W bieżącym roku szkolnym stołeczne Biuro Edukacji rozpoczęło wdrażanie
w szkołach pilotażowego projektu związanego z ograniczeniem pracy domowej oraz wypracowaniem dobrych
praktyk i też korzysta z naszych doświadczeń. Nagromadziliśmy ich sporo, a pomimo to cały czas udoskonalamy wdrażaną innowację. Poza tym popularyzuję ją
w mediach.
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A jak zachęciłaby Pani Czytelników miesięcznika „Dy
rektor Szkoły” do pójścia w Państwa ślady?
Jestem głęboko przekonana, że sens mają tylko innowacje oddolne, powstające w szkole z inicjatywy nauczycieli
– takie jak nasza. Jedynie one prowadzą do autentycznej
zmiany na lepsze, ponieważ minimalizują opór interesariuszy. Sprawiają też, że ludzie działają z wewnętrznej potrzeby, angażują się w zadania, które sami wybrali, pragną je lepiej wykonywać, czerpią radość nawet z drobnych
sukcesów. Żadna odgórnie narzucona innowacja czy reforma nie spełnia tych kryteriów. Dlatego bardzo zachęcam do wzięcia spraw w swoje ręce i nieczekania na to, że
przyjdzie ktoś z zewnątrz i powie, co w konkretnej szkole
trzeba udoskonalić.
Natomiast osoby zainteresowane zmniejszeniem obciążenia uczniów pracą domową zapraszam do naszej
szkoły. Chętnie podzielimy się doświadczeniami.
Dziękuję za rozmowę i życzę Pani oraz całemu gro
nu pedagogicznemu pomyślności w dalszym doskonaleniu
pracy dydaktycznej szkoły.
Rozmawiała: dr Danuta Elsner
w w w. d y r e k t o r s z k o l y. p l
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BIBLIOTEKA DYREKTORA SZKOŁY

Małgorzata Dutka-Mucha, Izabela Suckiel

Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły

Publikacja zawiera praktyczne informacje na temat planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego. Znajdują się w niej przykładowe plany, narzędzia
i rozwiązania dla dyrektorów szkół, które pomogą udoskonalić dydaktyczną
i wychowawczą działalność szkoły.
W książce zostały omówione takie zagadnienia, jak:
• cele i funkcje nadzoru pedagogicznego oraz wynikające z nich zadania
i obowiązki dyrektora szkoły,
• procedury planowania i prowadzenia podstawowych form nadzoru
pedagogicznego: ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania,
• zasady planowania, prowadzenia i dokumentowania obserwacji w procesie
nadzoru pedagogicznego.
Poradnik zawiera również wzory i przykłady szkolnych dokumentów opracowanych w oparciu o najnowsze przepisy prawa.

Nowość

Krzysztof Gawroński, Małgorzata Dutka-Mucha

Rada pedagogiczna. Obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność

Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady
pedagogicznej.
Szczegółowo zostały omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in.:
• zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady,
• kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej,
• dokumentowanie i protokołowanie zebrań rady.
Książka zawiera porady dla dyrektorów dotyczące sprawnego prowadzenia zebrań oraz pomysły na efektywną współpracę z zespołem rady pedagogicznej.
Zamieszczono również wzory i przykłady dokumentów opracowanych w oparciu
o najnowsze przepisy prawa m.in. regulamin działalności rady pedagogicznej.

Nowość

Zamów:

22 585 80 72

www.proﬁnfo.pl

BIBLIOTEKA DYREKTORA SZKOŁY

Tomasz Garstka, Andrzej Śliwerski

Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody

Książka przedstawia sposoby odróżniania psychopedagogicznych mitów od
teorii oraz praktyki edukacyjnej i terapeutycznej opartej na wynikach rzetelnych badań.
W opracowaniu wyjaśniono m.in.:
• psychologiczne mechanizmy ulegania złudzeniom poznawczym
w ocenianiu i podejmowaniu decyzji oraz
• zjawiska ulegania wpływom twórców i propagatorów twierdzeń
oraz praktyków stosujących metody, które nie znalazły dostatecznego
poparcia w wynikach poprawnie przeprowadzonych testów.

Nowość

Jarosław Kordziński

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela.
Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania:
•
•
•
•
•

Zamów:

jak skutecznie wzmacniać chęć do działania?
jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami?
jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie?
jak zachować pasję do tego, co robimy?
jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem?

22 585 80 72

www.proﬁnfo.pl
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