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O tendencjach i specyfice reformowania polskiej szkoły: 2004 – 2012 

 

Bezpośrednim impulsem do napisania niniejszego tekstu były pojawiające się od 

pewnego czasu w mediach informacje o kolejnych, planowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej zmianach w polskiej oświacie. Pośrednią przyczyną podjęcia zawartych tu 

rozważań jest swego rodzaju zaniepokojenie, towarzyszące analizie kierunków 

proponowanych zmian, zauważalnych tendencji w reformowaniu polskiej szkoły, a także 

budzący wątpliwości proces stanowienia prawa oświatowego i jego stosowania w praktyce. 

To proces trwający i nasilający się z różnym natężeniem od przeszło dwudziestu lat, w ciągu 

których kilkakrotnie wprowadzano istotne zmiany w systemie oświaty na mocy nowelizacji 

Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku1, jak też w wyniku rozporządzeń kolejnych 

Ministrów Edukacji Narodowej. Zmiany te miały różny charakter i zakres, czasami 

przechodziły niemal niezauważone, innym razem wzbudzały duże kontrowersje i stawały się 

tematem żywych dyskusji i sporów, niejednokrotnie też ich uchwalenie było forsowane z 

niebywałą stanowczością i wytrwałością. Przypomnę tu kilka z nich. 

Do tej drugiej grupy z całą pewnością można zaliczyć program walki z przemocą i 

agresją szkolną, opracowany przez rząd Jarosława Kaczyńskiego czy pomysł utworzenia 

Narodowego Instytutu Wychowania. Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” był 

rządowym projektem, zaproponowanym przez Ministra Edukacji Narodowej Romana 

Giertycha. Jego główne założenia zostały przedstawione na konferencji prasowej w 

listopadzie 2006 roku. Projekt w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych oraz z 

partnerami społecznymi udostępniono w styczniu 2007 roku. Celem programu miało być 

ograniczenie przemocy i agresji wśród uczniów, a także poprawa bezpieczeństwa w polskich 

szkołach. Realizacja programu została zaplanowana na lata 2007 – 2013 z zaznaczeniem, że 

w roku 2007 i 2010 miały zostać przeprowadzone badania reprezentatywne na temat skali i 

występowania zjawisk agresji i przemocy w środowisku szkolnym. Pierwsze 2 lata 

                                                
1 Por. Uniewska A., „Biurokratyczno-prawne inhibitory wolnej edukacji w Polsce”, Teraźniejszość – 
Człowiek - Wychowanie 2006, nr 4, s. 95-109 
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planowano przeznaczyć na realizację działań interwencyjnych, a lata 2009 – 2013 na 

wykonanie działań wymagających dłuższego czasu na wdrożenie i upowszechnienie.  

Program zakładał też zmiany w prawie oświatowym, dotyczące między innymi 

zamieszczenia w tekście ustawy rozdziału poświęconego prawom i obowiązkom ucznia, 

dyscyplinie szkolnej oraz stosowaniu nagród, kar i środków wychowawczych, w tym 

wprowadzeniu nowego, hierarchicznego katalogu kar (od upomnienia, przez naganę, pisemne 

powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia aż po skreślenie z listy uczniów 

lub – w przypadku uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – karne przeniesienie do innej 

szkoły), działaniom wychowawczym możliwym do podjęcia przez dyrektora szkoły wobec 

uczniów, których zachowanie jest niewłaściwe (m. in. zawieszenie niektórych praw ucznia, 

nakaz przeproszenia osoby pokrzywdzonej czy wykonanie dodatkowych prac na rzecz 

szkoły) czy prawnego usankcjonowania możliwości sprawdzania trzeźwości uczniów przez 

dyrektora szkoły. Minister zapowiedział też zdecydowane działania zmierzające do ochrony 

uczniów przed treściami pornograficznymi w Internecie (upatrywał w nich jedną z przyczyn 

wzrostu brutalności wśród uczniów), wprowadzenie zakazu używania telefonów 

komórkowych w szkołach, obowiązku określenia przez każdą szkołę wytycznych na temat 

jednolitych strojów uczniów noszonych w szkole oraz nałożenie na dyrektorów szkół, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły prawnego obowiązku (a nie, jak dotychczas, tylko 

społecznego) powiadamiania policji i sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji 

nieletniego. Szkoły miały też zwiększyć wachlarz działań podejmowanych w zakresie 

organizacji czasu wolnego uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  

Warto podkreślić, że pełna realizacja programu wymagała uwzględnienia działań 

podejmowanych w wielu różnych obszarach, w tym: oświaty i wychowania, wymiaru 

sprawiedliwości, prewencji i bezpieczeństwa publicznego, kultury i sportu czy pracy 

socjalnej. Zapowiadano bowiem także zmiany przepisów prawa towarzyszące 

działaniom w poszczególnych obszarach.  

Jak pamiętamy, projekt programu wzbudził bardzo gwałtowne reakcje przedstawicieli 

wielu środowisk. Ostra krytyka założeń i form realizacji programu dotyczyła choćby pomysłu 

kierowania uczniów szczególnie zdemoralizowanych do szkół specjalnych mocą decyzji 

dyrektora szkoły, przewagi metod restrykcyjnych nad perswazyjnymi, przykładania przez 

MEN mniejszej wagi do prewencji, a większej do interwencji, powielania metod i środków 

działania, które często były już wpisane do statutów szkół, jednak stanowiły przykład tzw. 

martwego prawa – nauczyciele i dyrektorzy szkół korzystali z nich rzadko lub wcale, nie 

widząc ich skuteczności. Wiele kontrowersji wzbudzał też pomysł informowania policji i 
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sądu o zdarzeniach, świadczących o wyjątkowym zdemoralizowaniu ucznia. Nauczyciele 

odczytywali go nierzadko jako swego rodzaju zachętę do denuncjowania swoich uczniów 

(casus Pawlika Morozowa), co było mało prawdopodobne zważywszy, że denuncjując 

uczniów obnażaliby również swoją bezsilność, niekompetencję, braki w wiedzy i 

umiejętnościach. Żadne z działań podjętych czy zapowiadanych przez resort edukacji nie 

rozwiewało tego typu wątpliwości i obaw. 

Poseł PO Krystyna Szumilas, ówczesna przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i 

Młodzieży wyraziła opinię, że świadomość nieuchronności kary wskazana przez R. Giertycha 

jako jeden z najskuteczniejszych „straszaków” na uczniów to jedna z największy bolączek nie 

tylko systemu edukacji, ale i systemu społecznego2. Przyznała, że kara powinna być 

natychmiastowa i nieuchronna, a tak nie jest. Jako przykład podała uczniów, którzy 

prawomocnym wyrokiem sądu winni być umieszczeni w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, ale nie trafiają tam z powodu braku miejsc. Czekając na nie, nadal chodzą 

do tej samej szkoły, spotykają się z tymi samymi uczniami i mogą robić, co chcą. K. Szumilas 

przyznała wówczas, że ważniejsze jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, co robić, aby 

takich uczniów było jak najmniej, jak wcześniej karać skutecznie i adekwatnie do winy, żeby 

sam autorytet nauczyciela i dyrektora szkoły powstrzymywał uczniów przed naruszaniem 

porządku. Zauważyła, że w projekcie programu nie ma konkretnego przykładu ani 

wskazówek, na czym miałoby polegać zwiększanie autorytetu dyrektora szkoły, żadnej 

propozycji w tym względzie. Podkreśliła też, że to dyrektor powinien być osobą, która ma 

w szkole najwięcej do powiedzenia, która decyduje o tym, jaki program wychowawczy 

jest realizowany w szkole i jakie kary przewiduje, a także o wszelkich sprawach 

związanych z życiem wewnętrznym i kontaktach zewnętrznych szkoły. Bardzo mocno 

zaakcentowała też konieczność zwiększenia niezależności dyrektora szkoły od organu 

prowadzącego szkołę i od nadzoru pedagogicznego oraz uchwalenia stosownych 

regulacji formalno – prawnych w tym zakresie. 

Zapowiadane przez R. Giertycha i związane ze wspomnianym projektem zmiany w 

ustawie o systemie oświaty stały się faktem 11 kwietnia 2007 roku, kiedy Sejm uchwalił jej 

nowelizację3. Konsekwencją znowelizowanej ustawy było wprowadzenie kilku zmian, 

których skutki mogły być poważne i długofalowe.  

                                                
2 Audycja radiowa Sygnały Dnia z 4 listopada 2006 roku 
3 Por. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009, nr 
80, poz. 542 
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W ustawie znalazł się nowy zapis artykułu 4a, nakładający na szkoły obowiązek 

zainstalowania programów komputerowych, chroniących uczniów przed dostępem do 

szkodliwych i groźnych treści, stron i witryn internetowych. W praktyce nie miał on 

jednak większego znaczenia, gdyż wiele szkół jeszcze przed uchwaleniem nowelizacji ustawy 

korzystało z różnorodnych zabezpieczeń przy korzystaniu z Internetu. Niemniej, zapis 

ograniczał autonomię szkół i odpowiedzialność kadry pedagogicznej, gdyż do wydania 

rozporządzenia w tej sprawie została zobowiązana Rada Ministrów, a jego realizację w 

szkołach miał monitorować Minister Edukacji Narodowej. Artykuł nie precyzował jednak w 

jaki sposób miałby to robić. 

Zmieniony nowelą został art. 22a, dotyczący szkolnego zestawu podręczników. 

Zmiana była efektem działań resortowych pod nazwą „Tani podręcznik”, ale w praktyce 

miała więcej wspólnego z ograniczeniem możliwości wyboru podręczników przez nauczycieli 

niż z ich ceną. Była też swojego rodzaju ukłonem w stronę dużych wydawnictw szkolnych. W 

myśl zmienionego artykułu szkoły mogły wybierać do trzech podręczników do każdego 

przedmiotu na danym poziomie kształcenia, z wyjątkiem szkół ponadgimnazjalnych, w 

których szkolny zestaw podręczników mógł być różny w zależności od poziomu kształcenia – 

inny dla poziomu podstawowego, inny dla poziomu rozszerzonego. Szkolny zestaw 

podręczników, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, miał obowiązywać przez  3 lata także 

po to, aby umożliwić uczniom wymienianie się używanymi podręcznikami, co zresztą było 

już wcześniej z powodzeniem praktykowane w wielu szkołach. Uchwalona została także 

poprawka o stopniowym wprowadzaniu zasady ograniczenia wyboru podręczników. 

Co więcej, zmieniony artykuł okazał się kolidować z art. 12 ust.2 Karty 

Nauczyciela4, gwarantującym nauczycielowi realizującego program nauczania prawo wyboru 

nie tylko najwłaściwszych jego zdaniem metod nauczania i wychowania, ale i prawo wyboru 

spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i pomocy szkolnych. 

Wprowadzona zmiana była zatem pozbawiona logicznych podstaw, wręcz kompromitująca 
                                                
4 Por. Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 28 stycznia 1982 z póź.zm., Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674. Również 
i ta ustawa została objęta nowelizacją w 2007 roku. Zmieniony art. 63 Karty Nauczyciela stanowił, że w czasie 
wykonywania obowiązków służbowych, w szkole i poza nią, nauczyciel korzysta z ochrony przypisanej 
funkcjonariuszom publicznym na zasadach określonych kodeksem karnym. W praktyce oznaczało to nałożenie 
na dyrektora szkoły i organ prowadzący szkołę obowiązku występowania z urzędu w obronie nauczyciela, 
którego uprawnienia zostały naruszone. Sami nauczyciele, zyskując status funkcjonariusza publicznego, zyskali 
większą nietykalność osobistą, ale i większy zakres odpowiedzialności karnej za przestępstwa urzędnicze, w 
szczególności takie, jak: przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązku czy zachowania godzące w 
powagę i autorytet instytucji, w której pracują. Znamienne, że dopiero po nowelizacji Karty Nauczyciela w 
2008 roku ustawodawca zobowiązał nauczycieli do przedkładania dyrektorowi szkoły przed nawiązaniem 
z nimi stosunku pracy informacji z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia swojej 
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, wskazane dużo wcześniej jako najważniejszy powód 
uniemożliwiający pracę w zawodzie nauczycielskim (art. 10 ust.8a). 
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ustawodawcę i niepotrzebna, zważywszy na jej praktyczny wydźwięk dla pracy nauczycieli i 

szkół. Po raz kolejny potwierdziła za to tendencję do centralnego ograniczania kompetencji 

nauczycieli i szkół oraz ich autonomii.  

Zmienione zostało także brzmienie artykułu 30, ust. 2b i 3, dotyczące zasad 

wyboru kuratora oświaty. Zwiększał on liczbę przedstawicieli administracji rządowej, 

wchodzących w skład komisji konkursowej z 4 (po dwóch wskazywanych przez ministra oraz 

wojewodę i sejmik województwa) do 6 (po trzech reprezentantów wymienionych urzędów). 

W ten sposób dotychczasowy skład komisji nie był już tak zrównoważony jak wcześniej, a 

zwiększona liczba reprezentantów administracji rządowej mogła budzić uzasadnione obawy o 

kryteria, które będą musieli spełniać kandydaci ubiegający się o to stanowisko i sugerować, że 

wybór kuratora może być wyborem nie tyle merytorycznym, co politycznym. Pojawiały się 

nawet opinie, że konkurs może mieć charakter typowo fasadowy i być sposobem na 

powierzanie wysokich stanowisk w oświacie osobom z klucza partyjnego. Samorząd i 

związki zawodowe utraciły tym samym wpływ na wybór kuratora, bo ich reprezentanci byli 

w mniejszości.  

Zasygnalizujmy w tym miejscu, że po niespełna 2 latach obowiązywania omawianych 

regulacji, zmieniona nowelą z 19 marca 20095 roku ustawa o systemie oświaty znacznie 

ograniczyła zakres kompetencji kuratora oświaty, pozbawiając go wpływu na wybór 

dyrektora szkoły, którym mogła zostać osoba niebędąca nauczycielem, powołana na to 

stanowisko przez organ prowadzący szkoły (art. 36a ust. 1). W tej sprawie większe 

kompetencje uzyskały więc samorządy. Kurator stracił też możliwość odwołania dyrektora 

szkoły z jego funkcji (art. 38 ust. 1) oraz prawo do wydawania wiążącej opinii, gdyby organ 

prowadzący szkołę chciał ją zlikwidować (art. 38 ust.2). 

Szkoły zostały ponadto zobowiązane do powoływania Rad Rodziców, na mocy 

art. 53 znowelizowanej ustawy, a także art. 54, określającego ogólne zasady ich wyboru i 

zakres działalności. I tym razem ustawodawca nie ustrzegł się nieścisłości, a 

wprowadzone zmiany mogły stać się osnową czarnych scenariuszy pracy szkoły, a 

zwłaszcza dyrektorów szkół. Chociaż uprawnienia nadane rodzicom były niewielkie ( w 

praktyce sprowadziły się do opiniowania decyzji dyrektora i rady pedagogicznej oraz 

współudziału w uchwalaniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły), to jednak 

powołanie Rady Rodziców prowadziło do umniejszenia roli i czyniło wątpliwym sens 

istnienia innego przedstawicielstwa – Rady Szkoły, w której mogli zasiadać przedstawiciele 

                                                
5 Por. Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, Dz.U. 
2007, nr 56, poz. 458 
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społeczności uczniowskiej, a tym samym mieć swój udział w podejmowaniu istotnych dla 

szkoły decyzji. Ponadto zapis w ustawie nieprecyzyjnie określał uprawnienia i tryb 

podejmowania decyzji przez Rady Rodziców, co mogło stać się płaszczyzną sporów, np. o 

zakres kompetencji w gromadzeniu funduszy ze składek, opiniowanie projektu planu 

finansowego szkoły czy wnioskowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o 

zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły. Nietrudno zauważyć, że nagromadzenie możliwych 

w tym stanie prawnym konfliktów mogło w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do 

paraliżu decyzyjnego dyrektora szkoły.  

Chyba najwięcej emocji (również z powodu skojarzeń z programem „Zero 

tolerancji dla przemocy w szkole”) wzbudził art. 64a, nakładający na uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego. Zapis 

stanowił ponadto, że w szkołach ponadgimnazjalnych decyzję o noszeniu przez uczniów 

mundurków szkolnych podejmuje dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z opinią Rady 

Rodziców. Jeszcze przed znowelizowaniem ustawy w tym zakresie, a także po wejściu w 

życie jej przepisów pojawiło się mnóstwo pytań, wątpliwości i obaw, związanych z 

jednolitym strojem szkolnym. Dotyczyły one choćby tego kto powinien, a kto rzeczywiście 

poniesie koszty zakupu mundurków, czy będzie to jeden strój na cały rok, czy też jego letnie i 

zimowe wersje (nie wspominając o tym, że dzieci rosną, w ciągu roku nawet kilka 

centymetrów..), czy rzeczywiście są powody by uznać, że umundurowanie uczniów 

korzystnie wpłynie na ich zachowanie, a także ukróci targowisko próżności, festiwal mody w 

szkole czy pomoże uniknąć podziału uczniów na biedniejszych i zamożniejszych (w domyśle 

– ubranych w droższe i markowe ubrania). Warto zauważyć, że najgorętszymi zwolennikami 

mundurków szkolnych byli dorośli, a sami uczniowie wypowiadali się o nich dość 

sceptycznie. Jak pamiętamy, także po wprowadzeniu kolejnych nowelizacji ustawy o 

systemie oświaty, mundurki zostały przynajmniej przez część uczniów potraktowane jako 

kolejny nakaz i stały się źródłem buntu, nie zaś – jak zakładano – dumy z powodu 

przynależności do określonej szkoły.  I chociaż w roku 2007 ustawodawca nie przewidywał 

możliwości konsultowania się dyrektorów szkół z uczniami w tej sprawie (nawet w szkołach 

ponadgimnazjalnych), to praktyka codziennego życia szkolnego wymusiła zmiany i w tym 

względzie. Obecnie mundurki prawie zniknęły ze szkolnego pejzażu, a szkoły w których 

nadal obowiązuje jednolity strój nie stanowią nazbyt licznej grupy.  

Podobnie niekonsekwentnie wprowadzano zakaz używania telefonów 

komórkowych w szkołach. W efekcie sporów i żywych dyskusji w tej sprawie, także 

nagłaśnianych medialnie, w związku z brakiem stosownych zapisów ustawowych, szkoły 
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same próbowały znaleźć adekwatne rozwiązania formalne. W regulaminach i statutach 

większości szkół pojawiły się zapisy dotyczące zasad użytkowania telefonów komórkowych 

przez uczniów na terenie szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych. Pomimo to, w wielu 

szkołach jest to nadal kwestia nieuregulowana albo tez istniejące regulacje nie są 

konsekwentnie realizowane, co budzi wiele kontrowersji. Posłużę się konkretnym 

przykładem. Na stronie internetowej jednej ze szkół w Polsce znalazłam regulamin placówki 

stanowiący, że karą za używanie urządzeń multimedialnych (w tym telefonów komórkowych) 

podczas lekcji może być: upomnienie lub nagana wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły, 

pisemne powiadomienie rodziców ucznia o jego niewłaściwym zachowaniu, przeniesienie 

ucznia do równoległego oddziału szkoły, zakaz udziału w imprezach szkolnych i 

wycieczkach, a w przypadku uczniów pełnoletnich nawet skreślenie z listy uczniów.  

Na tej samej stronie dotarłam do internetowego forum uczniów szkoły, na którym 

prześledziłam ożywioną dyskusję toczącą się wokół zdarzenia, które poruszyło społeczność 

szkolną. Na jednej z lekcji nauczycielka zauważyła, że jedna z uczennic posługuje się 

telefonem komórkowym, wysyłając sms-y. Ponieważ jej prośby o odłożenie telefonu do torby 

nie dały skutku, zareagowała spontanicznie i natychmiastowo – zabrała uczennicy telefon 

komórkowy informując, że po lekcji trafi on do depozytu u dyrektora szkoły, gdzie będzie 

można go odebrać. Nie wyłączyła telefonu i nie wyjęła z niego karty SIM. I właśnie to 

zachowanie nauczycielki wywołało falę protestów i ogromne oburzenie uczniów, 

powszechnie podzielających pogląd, że nauczycielka nie miała prawa tak postąpić. 

Argumentowali przy tym, że w regulaminie szkoły nie ma słowa o konfiskacie własności. To 

doskonały przykład skutków, jakie w codziennych relacjach uczniów z nauczycielami mogą 

wywoływać nieprecyzyjne, wąsko ujęte regulacje. Spór w tej sprawie zaostrzył się jeszcze 

bardziej po tym, jak jeden z forumowiczów zamieścił wpis z e –maila otrzymanego od 

Rzecznika Praw Ucznia. Rzecznik uznał, że nauczyciele mają prawo skonfiskować telefon i 

przekazać go dyrektorowi tylko wtedy, gdy w statucie lub regulaminie szkoły jest stosowny 

zapis w tej sprawie. Dodał, że uczeń może poprosić o wyłączenie telefonu lub wyjęcie karty 

SIM. W przeciwnym razie, nawet jeżeli telefon leży w widocznym miejscu i jest włączone 

rejestrowanie obrazu i/lub dźwięku nikt nie ma prawa ucznia za to upominać, a tym bardziej 

karać. Co więcej – nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny musi pozwolić na rejestrowanie 

przebiegu lekcji.  

To z kolei dowód, potwierdzający tezę, że zdrowy rozsądek na co dzień bywa lepszy 

od najlepszych nawet rozwiązań formalno – prawnych. A jedynymi „komórkami” jakimi na 

lekcjach powinni posługiwać się uczniowie powinny być…szare komórki mózgowe. Zwykła 
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kultura osobista nakazuje, także osobom dorosłym, wyłączać telefony komórkowe podczas 

konferencji, zebrań, szkoleń, wykładów czy oficjalnych spotkań. Dlaczego zatem tak oburza 

egzekwowanie tego samego od uczniów? 

Sztandarowym pomysłem rządu J. Kaczyńskiego na poprawę sytuacji 

wychowawczej dzieci i młodzieży był Narodowy Instytut Wychowania. 5 maja 2006 roku 

rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Instytut miał rozpocząć działalność od stycznia 

2007 roku, być finansowany z budżetu państwa i nadzorowany przez Sejm. W projekcie 

zawarto informacje o zakresie działalności NIW, która obejmować miała m. in. 

opracowywanie programów wychowawczych dla szkół, organizowanie szkoleń dla 

nauczycieli, promowanie wśród dzieci i młodzieży wartościowych wzorów osobowych, 

wychowanie patriotyczne i dość mgliście omówioną pomoc rodzinie. Rozpoczęcie 

działalności Narodowego Instytutu Wychowania rząd promował jako wydarzenie bez 

precedensu w Polsce i odpowiedź władz państwowych na kryzys wychowawczy i upadek 

wartości, wobec których w opinii rządu szkoła pozostawała całkowicie bezradna i bezsilna. Z 

treści projektu wynikało, że siła i zaradność NIW w naprawie istniejącego stanu rzeczy miała 

opierać się na jego strukturze organizacyjnej (w ramach realizacji postulatu taniego państwa 

planowano zatrudnienie blisko 100 osób) i wyznaczonym zakresie działań. Narodowy Instytut 

Wychowania przewidywał powołanie prezesa, trzech wiceprezesów, 40-osobową Radę i 

usytuowanie centrali w Warszawie. Pracownicy NIW planowali spotykać się na naradach  

minimum trzy razy w roku, a także wyznaczyć pełnomocników do pracy w terenie.  Szkoły i 

placówki miały być zobowiązane do przekazywania rocznych sprawozdań z prowadzonej 

pracy wychowawczej i profilaktycznej. W projekcie nie można było natomiast znaleźć 

choćby jednego akapitu, poświęconego organizowaniu i dotowaniu atrakcyjnych zajęć 

pozalekcyjnych, służących rozwijaniu mądrego hobby, świetlic środowiskowych,  wzmianki 

o planach budowy sal i boisk oraz zakupie sprzętu sportowego czy uznaniu potrzeby 

tworzenia dodatkowych etatów dla pedagogów, psychologów i terapeutów w każdej 

potrzebującej ich wsparcia szkole. Nie poświęcono zatem ani słowa temu, co rzeczywiście 

wspomaga organiczną , oddolną pracę wychowawczą. 

Zmiana ekipy rządzącej zaowocowała także kolejnymi zmianami w systemie 

oświatowym, na mocy ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie 

oświaty6. Najważniejsze – z perspektywy podjętego tematu - zmiany, które wprowadziła 

                                                
6 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. 2008, nr 145, poz. 917. 
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dotyczyły zakresu działalności Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, szkolnych podręczników, 

pracy rady pedagogicznej i liberalizacji wytycznych w sprawie jednolitego stroju uczniów. 

Na mocy znowelizowanego art.9a ust.2 pkt.4 CKE zyskała możliwość, obok 

dotychczasowej działalności polegającej na kontrolowaniu jakości systemu egzaminów 

zewnętrznych oraz przygotowywaniu propozycji standardów wymagań egzaminacyjnych, 

inicjowaniu badań naukowych i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania, również 

organizowania badań, analiz i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania. 

Uchylono uchwalone w 2007 roku przepisy dotyczące podręczników szkolnych 

(art.22a ust.2c i 2d), co oznaczało, że decyzji rady pedagogicznej pozostawia się ustalenie 

szkolnego zestawu podręczników w danej szkole. To wyjątkowy przykład ustawowej 

rezygnacji z dążeń do ograniczania autonomii szkoły. Wart uznania tym bardziej, że 

zniesiono także przepisy mówiące o tym, że szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 

3 lata oraz ograniczenia dokonywania zmian w zestawie podręczników przez radę 

pedagogiczną.  

Zmieniono także przepisy określające zasady funkcjonowania rady 

pedagogicznej. Znowelizowany art. 43 ust.3 ustawy zobowiązywał wszystkie osoby 

biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej do zachowania pełnej tajemnicy na temat 

poruszanych spraw, mogących naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli, a 

także innych pracowników szkoły. Do tej pory przepis ten skierowany był tylko do 

nauczycieli, a przecież istniejące jeszcze przed nowelizacją z 2008 roku przepisy umożliwiały 

udział w zebraniach rady pedagogicznej osób nie będących nauczycielami, a zapraszanych na 

przykład przez jej przewodniczącego czy na wniosek rady pedagogicznej.  

Nowelizacja art. 64a ustawy zakładała rezygnację z obowiązku noszenia przez 

uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Przyjęto 

natomiast rozwiązanie, w myśl którego noszenie na terenie szkoły mundurków miało być 

fakultatywne i zależeć od decyzji dyrektora szkoły (art.64 a ust. 1), który mógł taki 

obowiązek wprowadzić z inicjatywy własnej (po wcześniejszych konsultacjach ze 

społecznością szkolną) lub na wniosek funkcjonujących w niej przedstawicielstw (art.64a 

ust.2). Wzór jednolitego stroju ustalać miał dyrektor szkoły, jednak po uzgodnieniach z Radą 

Rodziców oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego (art.64a 

ust.3). Dyrektor szkoły został ponadto zobowiązany do uzgodnienia z Radą Rodziców i radą 

pedagogiczną oraz określenia sytuacji, w jakich przebywanie na terenie szkoły nie wymaga 

jednolitego stroju (art.64a ust.4).  
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Wiele emocji w środowisku szkolnym wzbudzały zmiany zapowiadane przez 

Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall w zakresie oceniania jakości pracy szkół. 

Podpisane 7 października 2009 roku rozporządzenie7 stanowiło, że od 1 września 2010 roku 

szkoły będą podnosić jakość swojej pracy poprzez ewaluację. Najważniejsze zmiany jakie 

wprowadziło to rozporządzenie dotyczyły kilku istotnych, zdaniem ministerstwa, spraw. 

Poprzedni system mówił o mierzeniu jakości pracy placówek i zrzucał na kuratorów oświaty 

obowiązek zdefiniowania i przygotowania narzędzi do mierzenia jakości pracy szkół i 

placówek oraz opracowania procedur badawczych, co prowadziło do przyjęcia w każdym 

kuratorium różniących się od siebie sposobów działania. Ewaluacja miała być rozwiązaniem 

systemowym, obowiązującym w całym kraju. Dla konkretnych typów szkół i placówek 

określono szczegółowe wymagania, jednolite w całym kraju, które umożliwiać miały 

przeprowadzenie ewaluacji. Resort edukacji opracował ponadto narzędzia do prowadzenia 

ewaluacji, które udostępniono dyrektorom szkół. Było to jedno z najtrudniejszych zadań, 

wymagające czasu i działań pilotażowych. Ostatnia różnica polegała na przygotowaniu 

wizytatorów do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej, czego nie zrobiono ani w 2004, ani w 

2006 roku. Zostali oni (w ramach doskonalenia zawodowego) zobowiązani do odbycia 

szkolenia z zakresu ewaluacji, kończącego się egzaminem państwowym i uzyskaniem 

certyfikatu, potwierdzającego wiedzę i umiejętności w zakresie ewaluacji. To duża zmiana, 

bo do tej pory8 osobom ubiegającym się o stanowisko kuratora i niejako z założenia 

odpowiedzialnym za wspieranie jakościowego rozwoju polskich szkół, ustawodawca nie 

stawiał żadnych specjalnych wymagań, nawet w zakresie znajomości lokalnej społeczności, 

jej specyfiki czy problemów lokalnych. Ministerstwo informowało też, że od 2010 roku 

ewaluacja będzie prowadzona w szkołach przez okres 5 lat, a do realizacji tego planu potrzeba 

blisko 600 kuratorów, przeszkolonych w zakresie nowych zasad i trybu ewaluacji pracy szkół. 

Podkreślano też, że wprowadzone zmiany mają na celu m. in. zwiększenie autonomii 

                                                
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
Dz.U. z 2009 r., nr 168, poz. 1324 
 
8 Ustawa O systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z poź. zm, Dz. U. nr 95, poz. 425, zwłaszcza art. 30,  
33  pkt. 1 i 34 pkt. 5. Przywołana ustawa, określając kwalifikacje osób, które mogą ubiegać się o stanowisko 
kuratora oświaty – a zatem osoby sprawującej nadzór pedagogiczny nad szkołami na podległym jej terenie – 
stanowi, że kandydatem na to stanowisko może być „nauczyciel mianowany lub dyplomowany mający 
wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7 – letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym 
co najmniej 3 – letni staż na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego”, por. też 
Uniewska A., „O możliwościach i ograniczeniach wykorzystania zasad jakości w pracy szkoły”, Przegląd Badań 
Edukacyjnych 2008 nr 1, s. 149-163 
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dyrektorów szkół. Fundamentalna zmiana w ewaluacji miała polegać także i na tym, że MEN 

planował formułować swoje oczekiwania wobec szkół, ale decyzja jakie działania należy 

podjąć, aby uzyskać efekt opisany w prawie czy załączniku do rozporządzenia oraz 

odpowiedzialność za uzyskane efekty spoczywała na dyrektorze szkoły. 

Spośród wszystkich tematów związanych z oświatą niewątpliwie największe 

poruszenie i najwięcej sporów wywołał ministerialny projekt obniżenia wieku 

obowiązku szkolnego. Kiedy w 2008 roku MEN zapowiedział projekt reformy oświatowej w 

tym względzie, ruszyła fala społecznej krytyki, rozgorzało mnóstwo dyskusji, a pod 

Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kancelarią Premiera i Sejmem protestujący rodzice 

demonstrowali swoje niezadowolenie i obawy, związane m. in. gotowością polskich szkół i 

nauczycieli do przyjęcia do pierwszych klas dzieci sześcioletnich. Pojawiła się nawet strona 

internetowa Ratujmaluchy.pl (a później ruch społeczny o tej nazwie), założona przez 

Tomasza Elbanowskiego i jego żonę Karolinę, na której pojawił się protest przeciw obniżeniu 

wieku szkolnego. Tylko przez pierwszych kilka tygodniu zebrano pod nim kilkadziesiąt 

tysięcy podpisów. Spotkania i rozmowy z rodzicami, przedstawicielami MEN, 

samorządowcami i parlamentarzystami prowadził też prezydent Lech Kaczyński, namawiany 

przez działaczy ruchu Ratuj Maluchy do zawetowania ustawy oświatowej z proponowanymi 

zmianami. Debaty na ten temat, także z udziałem naukowców, inicjował Rzecznik Praw 

Dziecka. A resort edukacji wytrwale przekonywał społeczeństwo o zasadności planowanych 

zmian podkreślając, że 2009 rok to najlepszy moment na reformę. Ówczesne roczniki 

sześciolatków liczyły wyjątkowo mało dzieci, a obniżenie wieku szkolnego miało być 

rozłożone na trzy lata, aby oprócz siedmiolatków danego rocznika obowiązek szkolny 

obejmował także ok.1/3 rocznika dzieci sześcioletnich. Przekonywano, że nowe programy 

nauczania zostaną dostosowane do potrzeb dzieci, przeplatając naukę z zabawą. MEN 

podkreślało też, że jednym z głównych celów podejmowanych działań miało być 

przeniesienie przedszkolnego standardu opieki i bezpieczeństwa do szkoły podstawowej. 

Szkołom i samorządom obiecano dotacje celowe, m. in. na dodatkowe wyposażenie sal 

lekcyjnych, opiekę świetlicową czy edukację dodatkowych uczniów. W roku 2009 planowano 

przeznaczyć na ten cel ponad 340 milionów złotych9.  

Samorządy opiekujące się szkołami podkreślały, że planowany termin wprowadzenia 

reformy nie dawał szkołom wystarczająco dużo czasu na reorganizację związaną z przyjęciem 
                                                
9 Por. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia 
ministra – na interpelacje nr 5392 w sprawie wcześniejszej edukacji dzieci,www.sejm.gov.pl, publikacja z dnia 
18. 10. 2008 r.  
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małych dzieci. Póki zapowiadane akty prawne nie były uchwalone, samorządowcy nie mieli 

podstawy prawnej, aby zaplanować dodatkowe środki finansowe na edukację dzieci 

sześcioletnich. Z dużą rezerwą traktowano także etapowość reformy, upatrując w niej 

potencjalne źródło chaosu organizacyjnego ( w roku szkolnym 2009/2010 naukę w szkole 

miały rozpocząć dzieci siedmioletnie urodzone w 2002 r. i dzieci sześcioletnie urodzone od 1 

stycznia do 30 kwietnia 2003 r., w roku szkolnym 2010/2011 naukę podjęłyby dzieci 

siedmioletnie urodzone po 1 maja 2003 r. i dzieci sześcioletnie urodzone od 1 stycznia 2004 

do 31 sierpnia 2004 r., a w roku szkolnym 2011/2012 – dzieci siedmioletnie urodzone po 1 

września 2004 r. i dzieci sześcioletnie urodzone w 2005 r.). Planowane pozostawienie 

rodzicom decyzji o posłaniu dziecka do szkoły w pierwszych trzech latach reformy 

jakkolwiek uzasadnione, mogło stanowić poważny problem dla samorządów, którym trudno 

byłoby oszacować dokładną liczbę sześciolatków, rozpoczynających w danym roku naukę w 

szkole.  

MEN zakładało, że do edukacji wczesnoszkolnej powinny przystępować dzieci po 

edukacji przedszkolnej, a w związku z tym od roku szkolnego 2009/2010 każde pięcioletnie 

dziecko miało uzyskać prawo do edukacji przedszkolnej, a od roku 2010/2011 być już objęte 

obowiązkiem takiej edukacji. W związku z powyższym, projekt znowelizowanej ustawy 

zakładał, że od 1 września 2009 roku każde dziecko w roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w szkole obowiązkowo przejdzie diagnozę w celu sprawdzenia stanu gotowości do 

podjęcia nauki.  

Projekt znowelizowanej ustawy, po akceptacji Sejmu, poprawkach 

wprowadzonych przez Senat i odrzuceniu veta Prezydenta RP został ostatecznie 

uchwalony 19 marca 2009 roku10. Tym samym zakończyła się długa (i tocząca się głównie 

w mediach) walka o kolejną, znaczącą reformę polskiego systemu oświaty. Zmienione ustawą 

przepisy miały zapewnić lepszy dostęp do edukacji najmłodszych dzieci i niemal całkowicie 

odpowiadały projektowi propagowanemu przez MEN11. W rozdziale poświęconym 

wychowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki art. 14, ust. 3 

stanowił, że dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne z zaznaczeniem, że przepis wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.  

Art. 15, ust. 2 objął obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci sześcioletnie 

wskazując, że obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
                                                
10 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 marca 2009 
roku, Dz. U. z 2009 roku, Nr 56, poz.458 
11 Por. też: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizacji 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
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kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Znowelizowana ustawa zakładała, że w 

poprzedzającym wprowadzenie tego obowiązku trzyletnim okresie pilotażowym (lata szkolne 

2009/2010, 2010.2011 i 2011/2012) decyzje o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 

sześcioletnie podejmować będą rodzice i dyrektor szkoły, która musi spełniać wymagania 

organizacyjne w tym względzie. Pierwszym dniem obowiązywania nowego przepisu miał być 

1 września 2012 roku. Od tego dnia możliwość rozpoczęcia nauki w szkole miały zyskać 

także dzieci pięcioletnie, po złożeniu stosownego wniosku przez rodziców i 

udokumentowaniu dojrzałości psychofizycznej dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 

Ustawa nałożyła na szkoły podstawowe obowiązek realizowania od 1 września 2009 

roku nowej podstawy programowej w klasie pierwszej oraz zapewnienia uczniom klas 

pierwszych odpowiednio wyposażonych sal lekcyjnych, sprzyjających nauce i zabawie, 

przyjaznego klimatu i ciekawych metod pracy rozwijających zainteresowania i zdolności 

dziecka oraz właściwej opieki świetlicowej po lekcjach.  

Już wiosną 2011 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt 

zmian w ustawie o systemie oświaty, które miały wejść w życie w 2012 roku. Projekt miał 

być reakcją resortu edukacji na istotne zmiany społeczne i demograficzne, a także pomysłem 

na poprawę jakości pracy polskiej szkoły w sytuacji postępującego spadku liczby uczniów. 

Planowane zmiany dotyczą m. in. zarządzania edukacją w warunkach niżu demograficznego, 

w tym zahamowania tendencji do likwidowania szkół z powodu malejącej liczby uczniów 

dzięki możliwości grupowania szkół przez samorządy oraz przekazywania szkół (nie tylko, 

jak dotychczas małych, w których uczy się do 70 uczniów) stowarzyszeniom, przesunięcia o 2 

lata – z 2012 na 2014 - obowiązku szkolnego dla sześciolatków czy wprowadzenia systemu 

kompleksowego wspomagania szkół i oceniania jakości edukacji, poprzez likwidację 

istniejącej sieci kuratoriów oraz komisji egzaminacyjnych – centralnej i okręgowych. Ich 

funkcje ma przejąć Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji i ośrodki regionalne, a także Krajowy 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, współpracujący z lokalnymi centrami rozwoju edukacji. Celem 

zapowiadanych przekształceń ma być lepsza koordynacja systemu oceniania jakości z 

działaniami na rzecz wspomagania jakości, także dzięki przejęciu nadzoru pedagogicznego 

nad szkołami przez inspektorów jakości kształcenia, podległych naczelnemu inspektorowi 

jakości. Trudno oprzeć się wrażeniu, że choćby w zakresie nadzoru pedagogicznego życie 

zatoczyło koło – od zmiany zasad i trybu nadzoru pedagogicznego w 1999 roku, której celem 

było odejście od oceniania i kontrolowania szkół na rzecz wspomagania i inspirowania ich 

pracy, przez zewnętrzne i wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły, działalność 
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diagnostyczno - oceniającą, systemową ewaluację aż po proponowaną obecnie inspekcję 

pracy szkoły.  

Te i wiele innych przykładów pozwalają wysnuć wniosek, że praktycznie żadna z 

nowelizacji ustawy o systemie oświaty nie wprowadziła zmian istotnie i skutecznie 

podnoszących jakość edukacji, służących poprawie szkolnej dyscypliny i bezpieczeństwa 

uczniów, walce z lenistwem czy skuteczności kształcenia, wychowania i opieki, choć niemal 

każda nakładała na szkoły i nauczycieli kolejne powinności i zadania do wykonania. 

Dojmujący jest też brak konsekwencji i spójności nie tylko w stanowieniu prawa, ale przede 

wszystkim w jego racjonalnym stosowaniu. Często, może nawet zbyt często, zmieniane 

przepisy wprowadzały zamieszanie i dezorientację, wymuszały wiele działań pozornych, choć 

kosztochłonnych, bywały niespójne i chaotyczne, na przemian umacniając albo osłabiając 

tendencję do centralizacji systemu oświatowego.   

   

 


