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WSTĘP 

Zarządzanie w oświacie (edukacji) zaczęło rozwijać się na dobre w polskim 
kontekście wraz z transformacją ustrojową przełomu lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych. Od pewnego czasu uzupełniane jest o kwestie przywództwa 
w oświacie (edukacyjnego), które najlepiej widzieć jako konieczne wzbogacenie 
teorii zarządzania. Ten stosunkowo młody obszar ciągle domaga się on adekwat-
nego do specyfiki edukacji określenia teoretycznego, a także badań pozwalających 
stopniowo teorię taką w oparciu o nie rozwijać. Rozwój wiedzy w obszarze zarzą-
dzania i przywództwa edukacyjnego ma jak się zdaje szczególne znaczenie z punktu 
widzenia praktycznego, stanowiąc niezbędną podstawę i inspirację działań prak-
tycznych podejmowanych na różnych szczeblach systemu edukacji. 

W prezentowanym tomie podjęto zadanie zebrania różnorodnych, zarówno 
z teoretycznego, jak też badawczego punktu widzenia, przykładów badań i ana-
liz zmierzających do opisania i lepszego zrozumienia ważnych problemów za-
rządzania i przywództwa w edukacji. Prezentowany zbiór nie stawia sobie za 
zadanie zebrania kompletnego katalogu wszystkich problemów z jakimi można 
się spotkać w teorii i praktyce zarządzania szkolnictwem. Jego głównym zada-
niem jest zaprezentowanie szerszemu odbiorcy rezultatów badań i analiz zespołu 
ludzi współpracujących w różnych rolach w toku realizacji projektów edukacyj-
nych zmierzających do poprawy jakości pracy szkół. 

Skład zespołu autorów jest bardzo dobrą ilustracją filozofii leżącej u podstaw 
tych projektów, którą można określić jako uznanie konieczności łączenia róż-
nych perspektyw profesjonalnych dla pełnego zrozumienia problemów zarzą-
dzania i przywództwa w edukacji. Są wśród nich przedstawiciele świata nauki 
od lat zajmujący się budowaniem teorii zarządzania i przywództwa w szkole, są 
wchodzący w ten świat doktoranci, ale są też nauczyciele i dyrektorzy szkół na 
co dzień zajmujący się zarządzaniem procesami edukacyjnymi w praktyce. Wy-
daje się, że taki zestaw autorów daje szansę na ciekawą i inspirującą lekturę. 

Otwierający tom tekst Romana Dorczaka podejmuje próbę zwrócenia uwagi 
na znaczenie myślenia profesjonalnego ludzi pracujących w szkole dla praktyki 
edukacyjnej. Odwołuje się w nim autor do swych badań nad ideologiami eduka-
cyjnymi, które wskazują na dużą rozbieżność pomiędzy modelami mentalnymi 
ludzi szkoły a rzeczywistością edukacyjną polskich szkół. Uchwycona w bada-
niu rozbieżność stać się powinna ważnym elementem dyskusji o stanie edukacji 
i potencjalnych w niej zmianach. 

Małgorzata Sojka-Choptiany również zwraca uwagę na specyficzną i bardzo 
radykalnie sformułowaną ideologię edukacyjną, próbując pokazać jak myśl Ma-
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rii Montessori i zbudowana na niej filozofia szkoły może stanowić inspirację dla 
praktyki współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego. 

Kompetencja budowania filozofii szkoły, ale też różne inne kompetencje sta-
nowią kluczowy czynnik determinujący sukces konkretnej placówki, na co zwra-
ca uwagę prezentując swoje badania Marcin Maniek. 

W tekście Romana Dorczaka i Anny Hesse-Gawędy autorzy przedstawiają ko-
lejny przykład badań nad kompetencjami przywódczymi dyrektorów szkół. Po-
stawiona przez autorów teza, że kompetencje edukacyjne i kulturowe powinny 
być centralne dla przywództwa edukacyjnego, zderza się z wynikami badań, 
w których okazują się one być dla dyrektorów szkół różnego typu o wiele mniej 
istotne niż kompetencje interpersonalne czy uznawane za najistotniejsze twarde 
kompetencje określane jako techniczne. 

Na te ostatnie, a właściwie na szczegółowy ich fragment dotyczący formalno-
prawnych aspektów organizacji wycieczek szkolnych, zwraca uwagę w swym 
tekście Adam Zieliński. Analizuje on różne aspekty planowania i organizowania 
wycieczek szkolnych przedstawiając jednocześnie praktyczne rekomendacje dla 
dyrektorów szkół odpowiedzianych za przebieg procesów edukacyjnych w tym 
aspekcie. 

Inny ważny dla zarządzania i przywództwa edukacyjnego aspekt porusza 
Marta Tatulińska, która próbuje krytycznie spojrzeć na sposób w jaki w latach 
2012-2014 miasto Kraków wykorzystywało narzędzia oceny jakości pracy szkół 
w procesach podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem szkół i pla-
cówek edukacyjnych w mieście. Jej analizy służyć mogą, jak się wydaje, jako 
inspiracja w podobnych jak analizowane procesach decyzyjnych na poziomie 
organów prowadzących, ale jednocześnie dostarczają wiedzy, która jest ważna 
z punktu widzenia kompetencji dyrektorów szkół i placówek, którzy dzięki niej 
stać się mogą aktywnymi uczestnikami tych procesów decyzyjnych a nie tylko, 
jak to najczęściej się dzieje, biernymi ich ofiarami. 

Dodatkowym atutem dyrektorów, wzmacniającym ich zdolność bycia aktyw-
nym uczestnikiem procesów decyzyjnych dotyczących ich placówek może być 
dobra znajomość atutów swoich szkół widzianych z perspektywy potencjalnych 
uczniów oraz motywów jakimi kierują się kandydaci do szkół w procesie doko-
nywania wyboru. Wiedza taka jest kluczowa dla działań zmierzających do ade-
kwatnego do potrzeb uczniów formułowania oferty szkoły i kształtu prezentują-
cych ją działań promocyjnych. Kwestie te porusza w swym artykule Rafał Otrę-
ba przedstawiając wyniki swych badań absolwentów szkół gimnazjalnych doty-
czące ich wyborów edukacyjnych z terenu Rudy Śląskiej przeprowadzonych 
w latach 2012-2014.  

Ostatnim wreszcie fragmentem jest artykuł Jana Fazlagića podejmujący te-
mat transferu wiedzy pomiędzy szkołami średnimi a szkolnictwem wyższym 



6 Wybrane aspekty zarządzania i przywództwa edukacyjnego 
 

i zarysowujący możliwe kierunki badań w tym zakresie, które uznaje autor za 
niezwykle istotne z punktu widzenia innowacyjności systemu edukacji. 

Wszystkie zawarte w tomie teksty podejmują problemy istotne z perspekty-
wy teorii i praktyki zarządzania i przywództwa edukacyjnego. Mamy nadzieję, 
że zainspirują czytelników do własnych analiz i badań, które pozwolą rozwinąć 
wiedzę w tej dziedzinie. 
 

Roman Dorczak 

 


