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A b s t r a k t:
Transformacja kultury szkoły umożliwiająca szkole stawienie czoła wyzwaniom współ-
czesnego świata jest niezbędnym elementem pożądanych reform edukacyjnych. W roz-
dziale podjęto próbę pokazania, jak może nastąpić taka zmiana kultury szkoły i  jak re-
forma systemu nadzoru pedagogicznego prowadzona w  polskim systemie edukacji od 
2009 roku może taką pożądaną zmianę kultury organizacyjnej stymulować poprzez wpro-
wadzenie do dyskusji profesjonalnej w systemie edukacji istotnych wartości edukacyjnych 
zawartych w wymaganiach państwa wobec szkół i placówek, na których opiera się wpro-
wadzony przez reformę system nadzoru w postaci ewaluacji. 

WPROWADZENIE

Błyskawicznie zmieniająca się rzeczywistość współczesnego świata, pełna skompli-
kowanych wyzwań wobec jednostek, grup i całych społeczeństw, stawia systemom 
edukacji i szkołom coraz bardziej wymagające zadania. Od szkoły z  jednej strony 
oczekuje się coraz bardziej adekwatnego do potrzeb różnych podmiotów życia spo-
łecznego przygotowania młodego pokolenia do pełnienia różnorodnych ról i zadań 
społecznych opisanych w ramach istniejącej rzeczywistości, z drugiej zaś strony – 
aktywnej roli w procesie transformacji tego świata. Szkoły, funkcjonujące w więk-
szości systemów według założeń ukształtowanych w dużym stopniu w kontekście 
o  wiele bardziej stabilnej i  dającej się uchwycić rzeczywistości świata przełomu 
XVIII i XIX wieku, kiedy narodziły się państwowe, centralnie kształtowane systemy 
edukacyjne, muszą się zmienić, by sprostać wyzwaniom XXI wieku. Nic więc dziw-
nego, że kilka ostatnich dekad to czas szczególnie intensywnych reform edukacyj-
nych mających na celu transformację szkół jako organizacji we wszystkich niemalże 
zakątkach świata. 

Patrząc na te zmiany, można zauważyć, że przyjmują one zazwyczaj dwie, zde-
cydowanie różne od siebie, formy. Zmiany pierwszego typu, o wiele częstsze, jak się 
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zdaje, nazwijmy zmianami technicznymi lub technologicznymi. Zmiany drugiego 
typu można określić mianem zmian kulturowych. 

Zmiany o charakterze technologicznym to zmiany, które dotyczą sposobów i me-
tod oraz treści pracy szkół. Do takich należą na przykład projekty reform skupione 
na budowie i doskonaleniu infrastruktury oraz wyposażenia szkół, przygotowaniu 
nowych pomocy dydaktycznych i programów nauczania, a także zmiany struktural-
ne (jak na przykład reforma gimnazjalna w Polsce) czy też poprawki organizacyjne 
na poziomie konkretnych szkół. Są one wprowadzane za pomocą regulacji prawnych 
i z formalnego punktu widzenia zawsze się udają. Bardzo często jednak reformy takie 
dają efekty dalekie od pokładanych w nich oczekiwań i są zastępowane przez nowsze 
pomysły, co jest kolejnym czynnikiem powodującym pojawianie się coraz większej 
liczby projektów reform edukacyjnych. 

Drugi rodzaj zmiany, nazwany tu zmianą kulturową, jest o wiele trudniejszy do 
wprowadzenia, łączy się bowiem ze zmianą systemu wartości w szkole jako organi-
zacji i przekształceniem sposobu myślenia ludzi w tejże organizacji1. Takie kulturowe 
podejście do zmiany edukacyjnej jest o wiele rzadziej spotykane w świecie zarządza-
nia edukacyjnego, zdominowanego przez wąsko rozumiane, menadżerskie podej-
ścia, charakterystyczne dla neoliberalnego myślenia dominującego wśród twórców 
polityki oświatowej w ostatnich dekadach. Jest ono jednak podejściem zdecydowanie 
bardziej adekwatnym do specyfiki szkół jako organizacji2. Trudność tego sposobu 
transformacji szkoły polega na tym, że zmiany sposobu myślenia i  idącego za nią 
nowego sposobu pracy nie da się wprowadzić formalnymi sposobami ani też poprzez 
modyfikacje w zasobach materialnych, choć oczywiście innowacje o tym charakterze 
są również istotne i mogą się przyczyniać do powodzenia (lub niepowodzenia) zmian 
o charakterze kulturowym. Zmiana kulturowa wymaga także dłuższego niż zmiana 
technologiczna czasu, którego zazwyczaj nie chcą reformom edukacyjnym poświę-
cać decydujący o nich politycy, nastawieni na szybkie, choć nie zawsze rzeczywiste 
i przynoszące trwałe rezultaty, zmiany. 

Reforma systemu nadzoru pedagogicznego w  Polsce, trwająca już od kilku lat, 
formalnie zainicjowana w 2009 roku, jest przykładem takiej innowacji, która łączy 
w  sobie elementy zmiany technologicznej ze zmianą o charakterze kulturowym. 
Elementem, który można określić technologicznym aspektem tej reformy, są roz-
porządzenia wprowadzające wymagania wobec szkół i  ewaluację jako formę nad-
zoru pedagogicznego oraz związane z tym wsparcie materialne w postaci zarówno 
dużego projektu systemowego pozwalającego na przygotowanie kadry ewaluatorów, 
jak i stworzenia elektronicznej platformy służącej do prowadzenia ewaluacji, a także 
zaangażowania zasobów kuratoriów oświaty w proces ewaluacji zewnętrznej szkół 
i placówek oświatowych. Kulturowa zmiana zaś to postępujący powoli proces zmia-
ny myślenia w szkołach i całym systemie edukacji, czerpiący z pewnej wizji kultury 
szkoły zawartej w zestawie wymagań wobec szkół zaproponowanym przez twórców 

1 A. Muhammad, Transforming School Culture, Solution Tree Press, Bloomington 2009.
2 R. Dorczak, Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości, „Zarządzanie Publiczne” 2009, Zeszy-

ty Naukowe ISP UJ, nr 2 (6), s. 11–25. 
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nowego systemu nadzoru. Język wymagań i stojące za nimi głębsze wartości eduka-
cyjne stały się od 2009 roku stałym elementem profesjonalnej komunikacji, która 
zachodzi na różnych poziomach systemu edukacji, ale przede wszystkim w szkołach 
i  placówkach edukacyjnych różnego typu3. Pozwala to, jak się zdaje, na głębokie 
zmiany kultury organizacyjnej polskich szkół i całego systemu edukacji na różnych 
jego poziomach. 

PROBLEMY TRANSFERU KONCEPCJI KULTURY  
ORGANIZACYJNEJ DO EDUKACJI 

Koncepcja kultury organizacyjnej wydaje się jedną z bardziej trafnych prób transferu 
teorii z obszaru ogólnych nauk o organizacji i zarządzaniu do zarządzania edukacyj-
nego4. Transfer ten wiąże się jednak z dwoma poważnymi problemami. Po pierwsze, 
zdecydowana większość teorii kultury organizacyjnej powstała na podstawie badań 
w organizacjach sfery gospodarczej, których specyfika jest zupełnie inna niż specy-
fika szkół; po drugie zaś, w obrębie teorii kultury organizacyjnej pojawiło się co naj-
mniej kilka znacząco różnych od siebie paradygmatów myślenia o kulturze organi-
zacyjnej, które opisują ją czasem w zupełnie odmienny sposób, zwracając uwagę na 
różne jej aspekty5. 

Pierwszy z  tych problemów wydaje się mniej istotny w przypadku teorii kultu-
ry organizacyjnej niż w przypadku innych teorii zarządzania, uznawanych za uni-
wersalne i transferowanych bezrefleksyjnie do zarządzania edukacyjnego, ponieważ 
koncepcja kultury organizacyjnej ze swej istoty umożliwia opisanie i  zrozumienie 
procesów zachodzących w organizacji zgodnie z jej specyficznym systemem warto-
ści. Użyta do opisu i  zrozumienia procesów organizacyjnych w  szkołach, zgodnie 
z ich edukacyjną specyfiką uwzględniającą podstawowe dla edukacji wartości, róż-
ne od wartości organizacji w innych sferach, pozwala na adekwatne ich uchwycenie 
uwzględniające istotę celów edukacji. 

Drugi problem, związany z ważną z poznawczego i teoretycznego punktu widze-
nia subtelnością różnic pomiędzy istniejącymi paradygmatami kultury organizacyj-
nej, można również spróbować rozwiązać, przyjmując, że istniejące paradygmaty są 
różnymi spojrzeniami na tę samą rzeczywistość kultury organizacyjnej, zwracają-

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru peda-
gogicznego (Dz.U. z dn. 9 października 2009 r. nr 168, poz. 1324) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 
z dn. 14 maja 2013 r. poz. 560). 

4 M. Bottery, The Ethics of Educational Management: Personal, Social and Political Perspectives on 
School Management, Cassell, London 1992; R. Dorczak, Zarządzanie w edukacji...; idem, Specyfika zarzą-
dzania w edukacji – rozwój indywidualny człowieka jako wartość centralna, „Zarządzanie Publiczne” 2012, 
Zeszyty Naukowe ISP UJ, nr 3 (19), s. 42–52.

5 Ł. Sułkowski, Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
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cymi tylko uwagę na odmienne jej aspekty, widoczne pełniej z  tych różnych per-
spektyw. Ograniczoność takiego „czystego” podejścia, które sprowadza się do per-
spektywy jednego paradygmatu lub sposobu opisu kultury, najwyraźniej widać, gdy 
spojrzy się na popularne w ramach jednego z istniejących paradygmatów koncepcje 
typologiczne, które opisując typy kultur organizacyjnych, by precyzyjniej pokazać 
pewne ich aspekty, tracą jednak przy tym zdolność klarownego, a przy tym pełnego 
opisu konkretnych organizacji, zawsze wymykających się uproszczeniom typologii6. 
Spojrzenie na szkołę i  jej kulturę organizacyjną z  szerszej, ale wciąż „czystej” per-
spektywy któregoś z paradygmatów jest zwykle intelektualnie pasjonujące, pozwala 
też dokładniej zrozumieć pewne aspekty funkcjonowania szkoły, ale utrudnia dobre 
zrozumienie złożonych procesów zachodzących w konkretnej szkole, a idąc dalej, ich 
rozwój i doskonalenie, gdyż rzeczywistość organizacyjna szkoły jest o wiele bardziej 
złożona, niż jest to w stanie uchwycić najlepiej nawet teoretycznie przemyślany i z in-
telektualną precyzją skonstruowany paradygmat. 

Wydaje się więc, że najlepszymi, przynajmniej z  praktycznego punktu widzenia, 
rozwiązaniami problemu, przed jakim stoi ktoś, kto chce uchwycić istotę kultury or-
ganizacyjnej szkoły, są: albo eklektyczne podejście, w którym do opisu kultury szkoły 
będziemy brać różne elementy istniejących paradygmatów i teorii, pozwalające lepiej 
zrozumieć toczące się w szkole jako organizacji procesy i lepiej kierować ich zmianą; 
albo użycie konkretnych teorii i koncepcji kultury organizacyjnej, które pozwoli na wy-
raźniejsze uchwycenie pewnych zachodzących w szkole procesów, z zastrzeżeniem, że 
nie mogą one opisać całej złożoności kultury szkoły i nie dają jej pełnego obrazu. 

To drugie rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w sytuacji, w której chcemy 
lepiej zrozumieć procesy zmian w sposobach działania szkoły czy też na nie wpływać, 
na przykład poprzez wskazanie pożądanych typów kultury szkoły. Tak właśnie dość 
często bywa używana typologiczna koncepcja kultury organizacyjnej Ch. Handy’ego, 
wskazująca na kulturę pracy zespołowej, nazywaną kulturą Ateny, jako najbardziej 
adekwatną do potrzeb szkoły będącej organizacją, w  której do sprostania wyzwa-
niom, przed jakimi stoi współczesna szkoła, niezbędna jest zespołowa praca nauczy-
cieli i ich profesjonalna aktywność w procesach zespołowej analizy problemów edu-
kacyjnych oraz podejmowania decyzji mających na celu ich adekwatne rozwiązanie7. 
Była ona już też przywoływana do pokazania pewnych aspektów procesów zacho-
dzących w kulturze szkół polskich pod wpływem reformy systemu nadzoru wpro-
wadzającego ewaluację jako sposób tegoż nadzoru. Ograniczeniem zastosowania tej 
teorii do opisu procesów transformacji kultury szkoły jest jej typologiczny charakter, 
który w związku z uproszczeniami, charakterystycznymi dla każdej typologii, pozwa-
la zwrócić uwagę tylko na niektóre aspekty zmiany kulturowej8.

6 R. Dorczak, Ograniczoność typologii kultur organizacyjnych – próba poszukiwania specyfiki kultury 
organizacyjnej instytucji edukacyjnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, t. XIV/13/III, s. 291–299.

7 Ch. Handy, R. Aitken, Understanding Schools as Organizations, Penguin, Harmondsworth 1986.
8 R. Dorczak, Znaczenie kultury organizacyjnej szkoły w  procesie wprowadzania systemu ewaluacji 

oświaty [w:] Jak być jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 91–117. 
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WYMIARY KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY

Stawiając sobie zadanie spojrzenia na transformację kultury organizacyjnej szkół i pla-
cówek edukacyjnych, zachodzącą pod wpływem zmiany sposobu nadzoru pedago-
gicznego, z bardziej ogólnej perspektywy, pozwalającej uchwycić różnorodne aspekty 
tej transformacji, lepiej odwołać się do innej teorii kultury organizacyjnej, która jest 
bardziej neutralna w spojrzeniu na różne aspekty działania organizacji niż koncepcje 
typologiczne i pozwala na pełniejsze opisanie procesów zmiany kulturowej w niej za-
chodzących. Taką teorią jest dobrze znana w naukach o zarządzaniu i wielokrotnie wy-
korzystywana do zrozumienia kultury różnego typu organizacji teoria Edgara Scheina. 

Definiując kulturę organizacyjną, opisuje on ją jako składającą się z trzech, ściśle 
ze sobą związanych, elementów: artefaktów, podstawowych wartości i podstawowych 
założeń, tak jak to przedstawiono na rysunku zamieszczonym poniżej. 

Rysunek 1. Wymiary kultury organizacyjnej według Edgara Scheina

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Schein, Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, 
San Francisco 1992.

Schein twierdzi, używając metafory góry lodowej, że części składowe kultury są 
widoczne na tyle, na ile są widoczne części właśnie góry lodowej. W pełni widoczny 
jest tylko jej wierzchołek, czyli artefakty, a wartości i podstawowe założenia są zazwy-
czaj w dużej części lub całkowicie poza zasięgiem świadomości organizacyjnej. 

Kluczowym i  najważniejszym elementem decydującym o kształcie kultury or-
ganizacyjnej, wręcz jej sercem, są zdaniem Scheina podstawowe założenia, będące 
głęboko utrwalonymi w myśleniu ludzi w organizacji przekonaniami co do natury 
świata, ludzi, organizacji i zachodzących w niej procesów. Wpływają one na codzien-
ne działania ludzi w organizacji, choć często nie zdają sobie oni sprawy z tego, skąd 
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bierze się sens konkretnych zachowań i sposobów działania, którymi posługują się 
w swojej pracy. Podstawowe wartości kształtują się zazwyczaj na podstawie funkcjo-
nujących wcześniej w  organizacji wartości, które przejawiając się w  zachowaniach 
prowadzących do osiągania pożądanych rezultatów, stopniowo się utrwalają, stając 
się wyuczonym sposobem działania w sytuacjach zadaniowych. Ten zaś automatyzu-
je się z czasem i jest powielany bez każdorazowej refleksji i procesu decyzyjnego, co 
utrwala jego nieświadomy czy też pozaświadomy charakter. 

Taki charakter podstawowych założeń oraz ich funkcje pozwalają na osiąganie 
sprawności i efektywności działania organizacji, co może być szczególnie wartościo-
we, gdy oparte są one na wyłonionych w  toku profesjonalnej refleksji, trafnie do-
branych wartościach, pozwalających realizować zadania organizacji zgodnie z  jej 
specyfiką i celami. Każda organizacja, w tym także szkoła, potrzebuje takich głębo-
ko tkwiących w organizacyjnej podświadomości motywów działania, które ułatwia-
ją i przyśpieszają wiele procesów. Jednocześnie taki ich charakter niestety utrudnia 
ich transformację, gdyż nieuświadamiane uzasadnienia sposobów pracy, tkwiące 
w podstawowych założeniach, nie mogą być w związku z tym dyskutowane i pod-
dawane zbiorowej refleksji, co mogłoby sprzyjać ich rozwojowej zmianie. Wymaga 
to szczególnej uwagi ze strony osób będących przywódcami lub inicjujących procesy 
przywódcze w organizacji, jakimi w szkołach są dyrektorzy. Ich ważnym zadaniem 
powinno być identyfikowanie, ujawnianie, by stały się przedmiotem dyskusji pro-
fesjonalnej w zespole nauczycielskim, oraz nieustanne modyfikowanie istniejących 
podstawowych założeń. Takie kulturotwórcze kompetencje wydają się jednymi z klu-
czowych kompetencji dobrego przywódcy edukacyjnego we współczesnej szkole9.

Drugim ważnym elementem kultury organizacyjnej jest według Scheina system 
podstawowych wartości ważnych dla danej organizacji. Odwołując się do metafory 
góry lodowej, twierdzi on, że podstawowe wartości organizacyjne są w dużej części 
ukryte pod powierzchnią organizacyjnej świadomości. Można je, co prawda, często 
odnaleźć w  różnorodnych dokumentach opisujących koncepcję pracy organizacji, 
w oficjalnych dyskusjach toczonych w jej ramach i zobaczyć w działaniu jej człon-
ków, wciąż jednak nie są one wystarczająco dobrze uświadomione przez wszystkich. 
Jest też zwykle tak, że te wartości, które łatwo zobaczyć w oficjalnych dokumentach 
i dyskusjach w organizacji, nie są tymi, które są najważniejsze z punktu widzenia co-
dziennego jej funkcjonowania. Jak już wspomniano, podstawowe wartości, będąc do-
brym źródłem zachowań dających powodzenie w wykonywaniu zadań organizacyj-
nych i osiąganiu stawianych celów, stają się w dłuższej perspektywie źródłem głęboko 
osadzających się w kulturze organizacji podstawowych założeń, trwale określających 
sposoby jej funkcjonowania.

Trzecim wreszcie elementem kultury organizacyjnej, który można widzieć za-
równo jako jej wytwór, jak i element składowy, są artefakty, czyli właśnie wytwory 

9 R. Dorczak, Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny – próba określenia kompetencji kluczowych 
[w:] G. Mazurkiewicz, Przywództwo i  zmiana w  edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2013, s. 75–89; J. Madalińska-Michalak, Przywództwo edukacyjne. Rola dyrektora w kreowaniu 
kultury organizacyjnej szkoły [w:] G. Mazurkiewicz, Przywództwo..., s. 23–45.
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kultury. Schein wskazuje, że mogą one występować w różnej postaci, na przykład 
jako: artefakty materialne – widoczne w  zasobach materialnych, takich jak na 
przykład sprzęt, wyposażenie, budynki, przestrzeń, ale też produkty i  przeróżne 
inne materialne wytwory charakterystyczne dla danej organizacji; artefakty języ-
kowe – język i słownictwo fachowe używane w organizacji, ale też formy i sposoby 
komunikowania charakterystyczne dla danej organizacji zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz; artefakty behawioralne – charakterystyczne dla organizacji zacho-
wania, rytuały, obrzędy, zwyczaje, sposoby wykonywania różnych czynności. Na 
kształt artefaktów wpływ mają dwa wcześniej przedstawione elementy, czyli pod-
stawowe wartości i założenia, które określają, jakie artefakty organizacyjne się po-
jawiają i jaki jest ich ostateczny kształt. Ich wpływ jest bardzo silny. Wpływ odwrot-
ny istnieje, ale ma o wiele mniejszą siłę, tzn. o wiele łatwiej jest zmienić kulturę na 
poziomie artefaktów poprzez wcześniejszą zmianę na poziomie wartości i założeń 
niż zmienić wartości i założenia poprzez zmiany dokonujące się jedynie na pozio-
mie artefaktów10. 

Kultura organizacyjna szkoły, ukształtowana na bazie podstawowych założeń, 
które pojawiły się jako efekt skutecznego funkcjonowania podstawowych wartości 
i  znalazły swój wyraz w  artefaktach, może i  powinna pełnić w  szkole następujące 
ważne funkcje:

– zwiększanie efektywności wszystkich procesów organizacyjnych w szkole;
– poprawa skuteczności komunikowania, pracy zespołowej i podejmowania de-

cyzji w szkole;
– pobudzanie innowacyjności szkoły i jej rozwój organizacyjny;
– zwiększanie energii do pracy i zaangażowania wszystkich grup, zarówno na-

uczycieli, uczniów, jak i innych pracowników szkoły; 
– budowanie motywacji i  zaangażowania w  pracę szkoły wśród różnych grup 

i osób współpracujących z nią;
– koncentrowanie uwagi wokół tego, co dla szkoły jako organizacji najistotniej-

sze – rozwoju uczniów i ich uczenia się11.
Kultura szkoły jest więc dla kształtu rzeczywistości szkolnej bardzo istotnym ele-

mentem, który powinien być w centrum zainteresowania wszelkich projektów ma-
jących na celu reformę edukacji zmierzającą do ukształtowania szkoły bardziej edu-
kacyjnie efektywnej, lepiej odpowiadającej potrzebom i wyzwaniom współczesnego 
świata. Wydaje się, że reformę systemu nadzoru pedagogicznego w  Polsce można 
widzieć jako taką właśnie zmianę, która w istotny sposób pobudziła transformację 
kultury organizacyjnej polskiej szkoły, nadając jej określony kierunek. 

10 E. Schein, Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji [w:] Wybrane zagadnienia socjologii organiza-
cji. Cz. II. Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, wybór tekstów, opracowanie i wstęp A. Marcin-
kowski, J. Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989; E. Schein, Organizational 
Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1992.

11 T.E. Deal, K.D. Peterson, Shaping School Culture (second edition), Jossey-Bass, San Francisco 2009. 
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SPOSOBY ZMIANY KULTURY ORGANIZACYJNEJ SZKOŁY

Próbując zrozumieć, w jaki sposób można zmienić kulturę organizacyjną szkół, naj-
lepiej odwołać się do przedstawionej wcześniej koncepcji kultury Scheina z jej trze-
ma elementami składowymi. Wydaje się, że spojrzenie przez pryzmat tej koncepcji 
pozwala dość wyraźnie uchwycić istotę tego procesu i zrozumieć, jak proces zmiany 
kultury szkoły może przebiegać, a przez to lepiej kierować tym procesem. 

Trwała zmiana kultury organizacyjnej szkoły wiąże się ze zmianą na trzech, opi-
sywanych przez autora, poziomach: artefaktów, podstawowych wartości i podstawo-
wych założeń. Może się też ona dokonywać poprzez działania wprowadzające zmianę 
na tych trzech poziomach czy też poprzez nie. 

Po pierwsze więc, może to być zmiana w obszarze artefaktów, polegająca najczęś-
ciej na zmianie warunków materialnych szkoły, jak na przykład budowa nowych bu-
dynków, nowy układ sal, zmiana sprzętu, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycz-
nych itp. Do tego typu modyfikacji należą także w dużym stopniu zmiany programów 
i metod nauczania, będące często w pewnym sensie tylko mechanicznymi zmiana-
mi językowych i behawioralnych artefaktów, bez głębszej zmiany wartości i założeń 
edukacyjnych. Innowacje tego typu, charakterystyczne dla podejścia technologicz-
nego, stanowią bardzo częsty element reform edukacyjnych na różnych szczeblach12. 
Głównym powodem jest to, że są one stosunkowo szybkie do przeprowadzenia, 
a także dobrze odbierane zarówno przez bezpośrednio zainteresowane społeczności 
szkolne, jak i opinię publiczną, której zdanie jest istotne dla polityków oświatowych 
podejmujących decyzje o zmianach. Niestety bardzo słaby jest zazwyczaj wpływ tego 
typu zmian na inne elementy kultury organizacyjnej szkół, jakimi są podstawowe 
wartości i założenia edukacyjne. Rezultatem takich innowacji jest często niewłaściwe 
wykorzystanie nowych zasobów materialnych, ich stopniowa modyfikacja do starych 
potrzeb wynikających z wcześniejszej kultury organizacyjnej lub nawet powolna de-
gradacja, gdy stoją nieużywane i zapomniane. 

Oczywiste jest, że zmiany na poziomie artefaktów są ważnym elementem reform 
edukacyjnych, ale trzeba też pamiętać, że zmiany edukacyjne tego typu w  bardzo 
małym stopniu przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy szkół oraz osią-
gania lepszych wyników w procesie uczenia się i rozwoju indywidualnego uczniów, 
jeśli nie opierają się na modyfikacjach bardziej fundamentalnych, dokonujących się 
na pozostałych dwóch poziomach kultury organizacyjnej i bezpośrednio związanych 
z centralnymi wartościami i założeniami szkół jako organizacji edukacyjnych, jakimi 
są właściwie rozumiane rozwój indywidualny i uczenie się13.

Po drugie, transformacja kultury szkoły może się też dokonywać poprzez zmianę 
podstawowych założeń, na jakich opiera się praca szkół jako organizacji. Na pierw-
szy rzut oka takie podejście wydaje się najwłaściwsze, biorąc pod uwagę tezę Scheina 

12 A. Muhammad, op. cit.
13 J. Hattie, Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-analyses Relating to Achievement, Routledge, 

Abingdon 2009.
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o kluczowym znaczeniu tego elementu dla kształtu kultury organizacyjnej. Należy jed-
nak pamiętać o innym twierdzeniu autora, który wskazuje na fakt, że element ten jest 
głęboko nieuświadamianą częścią kultury, do której nie ma łatwego dostępu, szcze-
gólnie z poziomu praktycznych działań w zespole, prowadzonych w  toku czynności 
szkoleniowych i doskonalących, będących częściami procesów zmiany. Jednocześnie, 
w związku z tym, że poziom podstawowych założeń wiąże się z głęboko utrwalonymi 
postawami, sposobami myślenia i rozumienia kluczowych elementów szkoły jako orga-
nizacji i zachodzących w niej procesów, ich zmiana jest procesem niezwykle trudnym 
i zazwyczaj powolnym, podobnie jak każdy psychologiczny proces zmiany postaw, na-
stawień i sposobów myślenia. Zmiany na poziomie podstawowych założeń pojawiają 
się zazwyczaj częściej w teoretycznych rozważaniach i rekomendacjach teoretyków, po-
stulujących powrót do nich i ich rekonceptualizację, tak by lepiej pasowały do specyfiki 
szkoły jako organizacji z jej podstawowymi zadaniami i celami14. Odwołanie do takich 
zmian podstawowych założeń widać też często w  żargonie używanym przez polity-
ków oświatowych wprowadzających zmiany edukacyjne, dostrzegalnym na przykład 
w podstawowych dokumentach określających funkcjonowanie szkół w systemie15. Za 
żargonem tym nie idą jednak inne działania pozwalające rzeczywiście zmienić podsta-
wowe elementy myślenia o szkole i jej działaniu. Wydaje się, że zasadniczym proble-
mem jest tu właśnie natura podstawowych założeń, ich nieuświadomiony w większości 
charakter i trudność ich zmiany – jako głęboko tkwiących w systemie i myśleniu ludzi, 
będących jego częścią, silnie utrwalonych postaw. Także powolność zmian na tym po-
ziomie kultury zniechęca do ich podejmowania, szczególnie w kwestii polityki oświato-
wej, gdzie oczekuje się łatwych, prostych, szybkich i namacalnych efektów nadających 
się do zaprezentowania opinii publicznej.

Jak widać, próby zmiany kultury szkoły poprzez działania na poziomie artefaktów 
lub podstawowych założeń nie są do końca właściwe. Reformy dokonujące się po-
przez zmianę artefaktów są szybkie, ale powierzchowne i choć zazwyczaj dość kosz-
towne, z trudem przekładają się na trwałą zmianę o głębszym charakterze. Z kolei 
reformy podstawowych założeń bywają tak trudne i powolne, że nawet jeśli są podej-
mowane, to w związku z brakiem szybko widocznych rezultatów często rezygnuje się 
z ich kontynuacji. 

Spójrzmy zatem na trzecią możliwość transformacji kultury szkoły, a co za tym 
idzie edukacyjnie rozumianej jakości i efektywności jej pracy. Zmiany tej można do-
konać poprzez działania na trzecim, wymienionym przez Scheina, poziomie kultury 
organizacyjnej, czyli przez zmianę podstawowych wartości. Należy zwrócić uwagę, 
że istnieje bardzo duże podobieństwo i ścisły związek pomiędzy podstawowymi war-
tościami a podstawowymi założeniami. Te pierwsze, poprzez ciągłą obecność w dzia-
łaniach organizacji i nieustanne ich przypominanie i uświadamianie w toku profe-

14 M. Bottery, The Morality of the School. Theory and Practice of Values in Education, Cassell, London 
1990; R. Dorczak, Zarządzanie w edukacji...; J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów 
w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011; G. Mazurkiewicz, Przywództwo edu-
kacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

15 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 
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sjonalnych dyskusji, stają się w końcu, dzięki swego rodzaju „indoktrynacji”, głęboko 
tkwiącymi w umysłach ludzi podstawowymi założeniami. Podstawowe wartości są 
często prawie tożsame z podstawowymi założeniami, choć nieco inny jest ich cha-
rakter i trwałość16.

W kulturze szkoły przykładem mogą być takie centralne wartości, jak rozwój 
indywidualny lub uczenie się, które na poziomie wartości są przedmiotem profe-
sjonalnych dyskusji na temat sposobów ich wspierania, niezbędnych działań prowa-
dzonych w tym celu w różnych obszarach pracy szkoły itd. Natomiast na poziomie 
podstawowych założeń stają się głęboko zakorzenionymi w  umysłach postawami 
i  profesjonalnymi przekonaniami co do natury rozwoju indywidualnego i  uczenia 
się, które najczęściej są już przez ich nosicieli w  dużej mierze nieuświadamiane. 
Na poziomie wartości podlegają dyskusji, konfrontowane są różne sposoby ich ro-
zumienia, bywają nawet kontestowane. Na poziomie podstawowych założeń, przez 
ich zejście do indywidualnej i organizacyjnej nieświadomości, proces ten w zasadzie 
ustaje – zastygają one w pewnej, wynikającej z wcześniejszych działań i doświadczeń, 
postaci i stają się głęboko tkwiącą w kulturze organizacyjnej, trwałą podstawą funk-
cjonowania ludzi w organizacji i organizacji jako całości. Jednocześnie procesy za-
chodzące na poziomie podstawowych wartości mają swoje konsekwencje także na 
poziomie artefaktów, które pod wpływem procesów klaryfikacji wartości i ich kon-
frontacji z rzeczywistością w codziennym działaniu muszą być dostosowywane do 
wynikających z tego nowych potrzeb.

Wydaje się więc, że najwłaściwszym sposobem na zmianę kultury organizacyj-
nej szkoły będzie próba zmiany rozpoczynająca się na poziomie systemu podsta-
wowych wartości. Poprzez ich modyfikację można uruchomić procesy prowadzące 
w konsekwencji zarówno do zmiany na poziomie artefaktów, które będą dostoso-
wywane do nowych warunków, jak i do zmiany na poziomie podstawowych zało-
żeń, które pod wpływem nowych doświadczeń będą ulegały głębokiemu i trwałe-
mu przekształceniu.

REFORMA SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO JAKO ZMIANA 
PODSTAWOWYCH WARTOŚCI KULTURY SZKOŁY

Gdy przyjrzymy się temu, w  jaki sposób reforma systemu nadzoru pedagogiczne-
go, wprowadzająca do systemu edukacji ewaluację wraz z  będącymi jej podstawą 
wymaganiami wobec szkół i placówek, zmieniła kulturę organizacyjną szkół, widać 
wyraźnie, że zmiana ta przebiegała drogą modyfikacji zaczynającej się na poziomie 
podstawowych wartości. W ramach tej reformy dokonała się, wyrażona w  postaci 
listy wymagań wobec szkół, swego rodzaju rewizja podstawowych wartości, który-

16 E. Schein, Organizational Culture...



Transformacja kultury organizacyjnej szkół polskich – rola reformy systemu... 65

mi w  swej pracy powinny kierować się szkoły. Wypowiedziane wprost lub ukryte 
w treści wymagań wartości, będące obiektem uwagi w procesach ewaluacji zewnętrz-
nej i wewnętrznej szkoły, stały się jednocześnie elementem nieustającej, codziennej 
profesjonalnej dyskusji w szkołach, prowadzącej do zmiany kształtu podstawowych 
założeń. Zaczęły też powoli wpływać na procesy podejmowania decyzji dotyczących 
różnego rodzaju części składowych poziomu artefaktów, takich jak organizacja prze-
strzeni w szkole i klasie, rodzaj umeblowania, niezbędny sprzęt i wyposażenie, po-
moce dydaktyczne, programy, materiały itp. 

Przyglądając się najważniejszym wartościom, dostępnym bezpośrednio na ak-
tualnie obowiązującej liście wymagań lub widocznym w ich uzasadnieniach (zob. 
tabela 1), można wyraźnie zobaczyć kształt nowej, proponowanej przez reformę, 
kultury szkoły17. 

Tabela 1. Wartości edukacyjne zawarte w wymaganiach 

Lp. Wymaganie Wartości

1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy 
ukierunkowaną na rozwój uczniów Rozwój indywidualny

2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający 
uczeniu się Uczenie się 

3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej Uczenie się

4 Uczniowie są aktywni Aktywność ucznia

5 Respektowane są normy społeczne
Normy społeczne, 
socjalizacja, 
rozwój społeczny

6 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Rozwój indywidualny, 
równe szanse, 
inkluzja (włączanie)

7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu 
procesów edukacyjnych Współpraca 

8 Promowana jest wartość edukacji Uczenie się, 
uczenie się przez całe życie

9 Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Współpraca, 
partnerstwo

10 Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz 
środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Współpraca, 
rozwój organizacyjny, 
rozwój społeczny

17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dn. 14 maja 2013 r. poz. 560).
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Lp. Wymaganie Wartości

11

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, 
uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych 
badań zewnętrznych i wewnętrznych

Uczenie się, 
rozwój organizacyjny

12 Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Rozwój organizacyjny,
zmiana 

Źródło: opracowanie własne.

Takie, a nie inne sformułowanie wymagań wynikało z jednej strony z analizy wy-
zwań, przed jakimi stoi współczesna szkoła, z  drugiej zaś z  ograniczeń istniejącej 
(dominującej) do czasu reformy kultury organizacyjnej szkół. Reforma proponuje 
zmianę kultury szkoły, a co za tym idzie zmianę funkcjonowania szkoły zmierzającą 
w  jasno określonym kierunku18. Spoglądając na stojące za wymaganiami wartości, 
można kształt tej nowej kultury organizacyjnej szkoły opisać poprzez kilka kluczo-
wych dla niej podstawowych wartości. 

Po pierwsze, to szkoła (wymagania: 2, 3, 8, 11), która jest nastawiona na wartość 
uczenia się, a nie nauczania, jak miało to miejsce w istniejącej dotychczas kulturze 
edukacyjnej, która, choć nie zawsze wyrażała to wprost, w systemie wartości edu-
kacyjnych centralnie sytuowała procesy nauczania, co widać na przykład w dużym 
nacisku na dydaktykę nauczania w programach kształcenia przyszłych nauczycieli, 
ale też w kursach doskonalących dla nauczycieli, w których dominowały i wciąż do-
minują cykle nastawione na opanowywanie nowych metod i sposobów nauczania. 
Takie też było nastawienie zgodnych z tą kulturą organizacyjną koncepcji przywódz-
twa edukacyjnego, skoncentrowanego na organizacji procesów tworzenia progra-
mów i nauczania, takich jak na przykład ciągle popularne przywództwo instrukcyjne 
(instructional leadership)19. 

Postawienie na wartość uczenia się jako ważniejszą od nauczania pociąga za 
sobą zmianę sposobów myślenia o pracy nauczyciela, wymaga też od niego i całej 
szkoły wiedzy na temat procesów uczenia się oraz ich organizacyjnego wspierania20. 
Wymaga też innego podejścia do kwestii przywództwa edukacyjnego, które musi 
dostrzegać „centralność” wartości uczenia się i podporządkowywać tej właśnie war-
tości edukacyjnej kierowanie szkołą oraz zachodzącymi w niej procesami, jak robią 

18 G. Mazurkiewicz, J. Berdzik, Modernizowanie nadzoru pedagogicznego: ewaluacja jako podstawowa 
strategia rozwoju edukacji [w:] Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, red. G. Mazurkiewicz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 9–16.

19 P. Hallinger, J. Murphy, Assessing the Instructional Management Behaviour of Principals, „The El-
ementary School Journal” 1985, vol. 86/2, s. 217–248. 

20 The Nature of Learning. Using Research to Inspire Practice, ed. H. Dumont, D. Istance, F. Benavides, 
OECD Publishing, 2010.
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to niezwykle popularne w ostatnich latach koncepcje przywództwa dla uczenia się 
(leadership for learning)21.

Po drugie, proponowana kultura szkoły (wymagania: 1, 5, 6) ceni wartość rozwoju 
indywidualnego człowieka, uznając, że procesy edukacyjne w szkole powinny służyć 
jego wspieraniu. W wizji nowej kultury szkoły rozwój jest widziany jako proces to-
czący się w społecznym kontekście, posiadający społeczny charakter, stąd waga war-
tości socjalizacji i rozwoju społecznego, rozumianego zarówno jako społeczny roz-
wój ucznia, jak i rozwój społeczeństwa, któremu procesy edukacyjne także powinny 
służyć22. Takie właśnie usytuowanie wartości rozwoju indywidualnego w kontekście 
szerszego rozwoju społecznego, ale nie podporządkowywanie go temu szerszemu 
kontekstowi, postulują też koncentrujące się właśnie na tym koncepcje przywództwa 
skoncentrowanego na osobie (person-centred leadership)23 lub przywództwa rozwo-
jowego (developmental leadership)24, proponujące organizację procesów kierowania 
szkołą uwzględniającą wartość rozwoju indywidualnego uczniów jako centralną. 

Po trzecie, w nowej wizji kultury szkoły ważna jest (wymagania: 10, 11, 12) war-
tość poniekąd wynikająca i ściśle związana z poprzednią wartością – rozwój szkoły 
jako organizacji i zmiana jako stały element, niezbędny w kontekście wyzwań, przed 
którymi stoi współczesna szkoła25. Wizja kultury szkoły wynikająca z wartości stoją-
cych za wymaganiami jest wyraźnie wizją szkoły zrywającą z funkcjonującym wcześ-
niej modelem statycznej i bezpiecznej w swej stabilności, biurokratycznej organizacji 
na rzecz szkoły zmieniającej się, widzianej jako organizacja ucząca się i nieustannie 
rozwijająca ze wszystkimi jej charakterystycznymi cechami26.

Po czwarte, nowa kultura szkoły (wymagania: 7, 9, 10) ceni wartości współpra-
cy i partnerstwa na różnych poziomach i w rozmaitych obszarach działania szkoły, 
z jednej strony dostrzegając wagę efektów synergii możliwych do uzyskania w toku 
współpracy, z drugiej zaś zdając sobie sprawę z konieczności współpracy w celu lep-
szego uczenia się, które jako proces ma naturę społeczną. 

Po piąte, za ważną wartość uznaje się w tej wizji szkoły (wymagania: 4, ale też: 7, 
8, 9, 10) aktywność uczniów i innych biorących udział w procesach edukacyjnych, co 
jest warunkiem powodzenia i efektywności tych procesów. Wiąże się to z zerwaniem 
z wizją szkoły centralnie sterowanej na różnych poziomach przez władze edukacyjne, 
dyrektora, nauczyciela, którzy podporządkowywali sobie innych uczestników pro-
cesów zachodzących w  szkole, szczególnie uczniów. Wyraźnie zrywa to z  częstym 

21 Connecting Leadership and Learning. Principles for Practice, ed. J. MacBeath, N. Dempster, Rout-
ledge, London–New York 2009; Leadership for 21st Century Learning, OECD Publishing, Centre for Edu-
cational Research and Innovation, Paris 2013.

22 L.S. Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge, MA 1978.

23 M. Fielding, Leadership, Radical Students Engagement and the Necessity of Person-centred Education,  
„International Journal of Leadership in Education” 2006, Vol. 4 (9), s. 299–313.

24 R. Dorczak, Developmental leadership – an Attempt to Define Specificity of Educational Leadership, 
„Zarządzanie Publiczne” 2012, nr 4, s. 19–26.

25 M. Fullan, Leading in a Culture of Change, Jossey-Bass, San Francisco 2004.
26 P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
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w  myśleniu o szkole i  jej kierowaniu nastawieniem, charakterystycznym dla kla-
sycznych sposobów rozumienia przywództwa edukacyjnego, w których aktywność 
różnych podmiotów była podporządkowana woli kierujących procesami lub wręcz 
zupełnie niewłaściwa i niepożądana27.

Po szóste wreszcie, nowa kultura szkoły (wymagania: 6, ale też 1) ma służyć każ-
demu uczącemu się i włączać go w procesy edukacyjne bez względu na różnice in-
dywidualne i  różnorodne potrzeby edukacyjne, gdyż tylko to może tworzyć dobrą 
podstawę, zarówno do pełnego rozwoju indywidualnego każdego z uczniów, jak i do 
szerzej rozumianego, w pełni efektywnego rozwoju społecznego28.

Zmiany kultury organizacyjnej szkół, wychodzące od zmian na poziomie podsta-
wowych wartości, które uruchamiają procesy kulturotwórcze w szkołach, prowadzą 
stopniowo do zmian na poziomie podstawowych założeń. W szkołach stopniowo, 
choć jest to proces bardzo powolny, przyjmuje się tezę o znaczeniu wymienionych 
wyżej wartości i zmienia sposoby pracy szkoły, uwzględniając wynikające z przyjęcia 
tych wartości potrzeby. Zmiany na poziomie wartości i założeń stopniowo wpływają 
też na zmiany na poziomie artefaktów. Decyzje ich dotyczące coraz częściej są podej-
mowane z uwzględnieniem potrzeb wynikających z nowych wartości i szkoły zaczy-
nają zmieniać się na poziomie materialnych zasobów w sposób, który wspiera pro-
cesy edukacyjne zorganizowane zgodnie z przyjętymi wymaganiami. Proces zmiany 
kultury organizacyjnej jest, jak się wydaje, zjawiskiem, które już wyraźnie postępuje 
i zmienia rzeczywistość polskiej szkoły, co pokazują, nieliczne dotąd niestety, ale jed-
noznaczne, analizy i badania29.

ZAKOŃCZENIE

Transformacja kultury organizacyjnej szkół nie jest procesem, który można przepro-
wadzić poprzez działanie tylko na jednym poziomie systemu edukacji czy też w jed-
nym obszarze. Reforma systemu nadzoru pedagogicznego, wprowadzająca wyma-
gania wobec szkół i  placówek edukacyjnych i  ewaluację jako sposób ich badania, 
wydaje się odgrywać kluczową rolę w tym procesie dzięki zainicjowaniu procesów 
transformacji za pomocą zmiany na poziomie podstawowych wartości. Uruchamia to 

27 G.C. Avery, Understanding Leadership. Paradigms and Cases, Sage, London 2004; G. Mazurkiewicz, 
Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2012.

28 Leadership for Inclusive Education. Values, Vision, Voices, ed. G. Mac Ruairc, E. Ottesen, R. Precey, 
Sense Publishers, Rotterdam–Boston–Taipei 2013.

29 R. Dorczak, Znaczenie kultury organizacyjnej szkoły w procesie wprowadzania systemu ewaluacji oświa-
ty [w:] Jak być jeszcze lepszym..., s. 91–117; G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska, Jakość edukacji. Dane i wnioski 
z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2012–2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2014; Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2013–2014, 
red. G. Mazurkiewicz, A. Gocłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014. 
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procesy zmiany kultury na innych jej poziomach. Niemniej jednak należy zauważyć, 
że aby zmiana ta stała się trwałym elementem kultury edukacyjnej szkół, w polskim 
systemie edukacji potrzebne są (i na szczęście podejmowane) zmiany w innych ob-
szarach, takich jak przygotowanie do zawodu nauczycielskiego, kształcenie i dosko-
nalenie kadr kierowniczych dla szkół, rozwój i doskonalenie nauczycieli oraz całych 
zespołów nauczycielskich i szkół jako organizacji, a także rozwój w sferze zasobów 
materialnych szkół, które są ważnym, choć same w  sobie niewystarczającym, wa-
runkiem powodzenia innych zmian. Istotne jest również, by zmiana stała się trwałą 
cechą działania systemu edukacyjnego, gdyż nieustanna redefinicja podstawowych 
wartości i założeń oraz wynikająca z tego ciągła zmiana kultury organizacyjnej szkoły 
są kluczowymi cechami dobrej, potrafiącej sprostać wyzwaniom stale zmieniającego 
się świata szkoły. 
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