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 Szkoła jest wdzięcznym miejscem 
do badań pedagogicznych. Biblioteczne 
regały uginają się wręcz pod ciężarem 
prac, w których kategorie: „nauczyciel”, 
„uczeń”, „podmiotowość”, czy też „wspól-
nota szkolna” odmieniane są na tysiące 
sposobów i pełnią rolę swoistych słów- 
-kluczy, wytrychów, lejtmotywów bada-
nej rzeczywistości szkolnej. Najciekaw-
sze są jednak te badania, które choć nie 
mają mocy generalizacyjnej, wchodzą 
w głąb rzeczywistości szkolnej i nabierają 
mocy eksplanacyjnej, objaśniającej istotę 
badanych zjawisk. W odkrywaniu tego, 
co na pozór niewidoczne najcenniejsze 
zdają się badania etnograficzne lub wręcz 
antropologiczne szkoły, których warun-
kiem niezbywalnym jest bycie badaczem 
przyglądającym się „od wewnątrz” ba-
danej rzeczywistości, bycie aktywnym 
uczestnikiem procesów edukacyjnych 
przebiegających w szkole. 
 By zbadać, odkryć sensy i znaczenia 
obserwowanych zdarzeń, a potem opi-
sać, czym jest, czym może być wspólnota 
szkolna – wspólnota uczniów, nauczycieli 
i rodziców, trzeba po prostu być jednym 
z tych podmiotów i zanurzyć się w szkole 
z pełną pokorą i wszystkimi tego konse-
kwencjami. Tu badania tzw. „obiektywne” 
pozwolą dotrzeć jedynie do powierzchni 
zdarzeń, dokumentów, zapisanych po-
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w nią zaangażować i wyjść z inicjatywą.

winności czy deklarowanych narracji. 
Podejście etnograficzne, antropologiczne 
z zacięciem krytycznym może odsłonić 
zupełnie inny obraz badanej rzeczywisto-
ści, do której nie mają dostępu badacze, 
obserwatorzy zewnętrzni. Dlatego war-
to sięgać do różnych perspektyw. Tra-
dycyjnie opisywanymi podmiotami 
szkolnej sceny edukacyjnej są uczniowie 
i  nauczyciele. W artykule chciałabym 
jednak poświęcić uwagę grupie, która już 
takim oczywistym podmiotem nie jest, 
a mianowicie rodzicom i sięgnąć właśnie 
do opisów antropologicznych, etnogra-
ficznych ich (nie)bycia.
 Miejsce rodziców we wspólnotach 
szkoły wywalczyli sobie sami, w mo-
mencie kiedy w Polsce po 1989 r. nie-
którzy z nich, zapewne liderzy, z potrze-
by serca, spełnienia ideałów, dla swoich 
i przyjaciół dzieci sami zaczęli zakładać 
szkoły – wtedy nazywane społecznymi. 
Ich – czasem pełen brawury – gest od-
wagi miał źródło niewątpliwie w  roz-
czarowaniu tradycyjnym systemem 
szkolnym, który nie oferował dzieciom 
optymalnych warunków rozwojowych. 
Można powiedzieć, iż u źródeł uzna-
nia podmiotowości rodziców byli oni 
sami jako jedni z kreatorów edukacyj-
nej rzeczywistości. Inicjatywy rodzi-
ców wpisywały się niewątpliwie w tzw. 

oddolną strategię demokratyzowania 
systemu oświatowego, strategię uspo-
łecznienia edukacji, która – jak pisze 
Bogusław Śliwerski – przyczyniła się 
do zreformowania szkolnej edukacji 
z  udziałem samych zainteresowanych 
tym podmiotów, dzięki dopuszczeniu 
przez władze oddolnego ruchu przemian 
jako dzieła społecznej transformacji1. 
Rodzice (poszczególne osoby, stowarzy-
szenia, wspólnoty) byli czasem ważny-
mi liderami takich zmian. 
 Wolność w obszarze kształcenia, jaka 
miała szansę zaistnieć po 1991 r., stwo-
rzyła znakomitą przestrzeń dla urzeczy-
wistnienia modelu emancypacyjnego 
edukacji2, który fundamentem budowa-
nia relacji wspólnotowych w szkole czynił 
właśnie rodzinę dziecka. Co z tego zosta-
ło? Warto przyjrzeć się nie tylko rozwią-
zaniom strukturalnym, ale także bada-
niom na temat postaw i  zaangażowania 
rodziców we wspólnotę szkoły swoich 
dzieci. Strukturalnie reforma z  1991 r. 
dała rodzicom możliwość zabierania gło-
su w sprawach dotyczących ich własnych 
dzieci w ramach działań rady szkoły 
i  rady rodziców. Rady szkoły powstały 
jako nowe ciało, w skład którego mieli 
wchodzić reprezentanci trzech ważnych 
podmiotów: nauczycieli, uczniów i ich 
rodziców, a  któremu powierzono szereg 
zadań dotyczących wspierania proce-
su dydaktyczno-wychowawczego pracy 
szkoły. Reprezentacja rodziców w radzie 
szkoły ma o wiele większe kompetencje 
niż dawne tzw. komitety rodzicielskie, 
może nie tylko opiniować, ale także wy-
stępować z inicjatywami, wnioskami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
Rada rodziców winna aktywizować śro-
dowisko rodziców w dziele budowania 
wspólnoty szkolnej, wspierać nauczycieli 
i kadrę pedagogiczną szkoły w realizacji 
programu kształcenia, wychowania oraz 
pełnieniu funkcji opiekuńczych. Rodzi-
ce zyskali w ten sposób realny wpływ na 
proces edukacji swoich własnych dzieci. 
Tyle zamierzeń, oczekiwań, pokładanych Fot. E. Demczuk
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nadziei, deklaracji. A jak wygląda rzeczy-
wistość? Z pewnością jest różnorodna. 
 W listopadzie 2013 r. w Wyższej 
Szkole Nauk Społecznych Pedago-
gium w Warszawie odbyła się debata 
z  udziałem naukowców, dyrektorów 
szkół i  przedstawicieli Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli na temat mitów 
współpracy szkoły z rodzicami. Roz-
począł ją Bogusław Śliwerski, który tak 
opisuje swój w niej udział: „Otwierał ją 
mój wykład na temat owych mitów, co 
rozgrzało uczestników do czerwoności. 
Przyjąłem bowiem do swojej analizy ka-
tegorię mitu jako czegoś iluzorycznego, 
pozoru. Pokazałem, w jakim stopniu 
i zakresie polityka rządów od 1993 r., 
a więc wszystkich niemalże już spraw-
dzonych u władzy stronnictw politycz-
nych, okazała się w obszarze oświaty 
publicznej także wielkim parawanem 
kłamstwa. »Współpraca« szkoły z ro-
dzicami jest w polskiej oświacie efektem 
notorycznie współtworzonych przez 
władze iluzji, złudzeń, fikcji, naiwnych 
wyobrażeń, wiary w rzeczy niemożliwe. 
To ukryte podtrzymywanie politycz-
nej władzy nad rodzicami przez m.in.: 
propagandę, manipulację, PR-owską 
perswazyjność władzy. Rodzice zostają 
uwikłani w iluzoryczność, która wydaje 
się nadawać ton ich obecności w szkole, 
chociaż w istocie chodzi o to, by nie wy-
stawiali głów ponad to, czego oczekuje 
od nich MEN, kurator oświaty czy dy-
rektor szkoły”3. 
 Dyskusja objęła szerokie pole pro-
blematyki iluzyjności udziału rodziców 
w sprawowaniu społecznej kontroli nad 
procesem kształcenia i wychowania ich 
dzieci i pozoru ich bycia podmiotem edu-
kacyjnej wspólnoty. Badacze byli zgodni 
co do tego, że nastąpiła swego rodzaju 
dezercja rodziców, wycofanie się z brania 
odpowiedzialności za szkołę i kształcenie 
dzieci oraz chowanie za fasadą struktu-
ralnych rozwiązań. Do podobnych kon-
kluzji dochodzi w swoich badania także 
Krzysztof Polak4. Przekonanie o istnieniu 
harmonijnej wspólnoty szkolnej opartej 
na współpracy szkoły z rodzicami jest 
zdaniem autora rodzajem iluzji o pande-
micznych rozmiarach. Silne przekonanie 
(wynikające najczęściej z uwikłania ide-
ologicznego nauczycieli) o potrzebie inte-
gracji szkoły i rodziców konfrontuje się ze 
ścianą oporu wynikającą z różnych syste-
mów wartości i przekonań, odmienności 
perspektyw postrzegania działań szko-
ły oraz sprzecznych interesów złudnie 

uspójnionych hasłem dbałości o dobro 
dziecka. Budowanie wspólnoty szkolnej 
opartej na harmonijnej współpracy na-
uczycieli z rodzicami powierzonych dzie-
ci jest swego rodzaju grą pozorów, na któ-
rą przyzwalają wszystkie zainteresowane 
strony. Czy zatem rodzicie są podmiotem 
lub/i partnerem działań szkoły? Czy są 
ważni dla powodzenia pracy szkoły?

 Na jednym z wykładów prof. Alek-
sandra Nalaskowskiego usłyszałam myśl 
autora, przedstawiającą tezę: „rodzice 
w szkole są ważni, o ile sami o tę ważność 
zabiegają”5. Nie można bowiem rodziców 
traktować jako jednorodnej grupy, wręcz 
przeciwnie. Jak pokazują etnograficzne 
badania A. Nalaskowskiego to wyjątkowo 
zróżnicowana wewnętrznie społeczność, 
która wraz z postępem uczęszczania 
ucznia do szkoły rezygnuje z początkowej 
homogeniczności na rzecz realizowania 
indywidualnego interesu. Dwudziesto-
pięcioletnie codzienne, etnograficzno-
-antropologiczne doświadczanie rzeczy-
wistości szkolnej pozwoliło pedagogowi 
na dookreślenie pewnej trwałej typologii 
rodziców6:
• Rodzice dostawcy – rodzice, którzy 

oddają dzieci szkole, zdają się całko-
wicie na działania nauczycieli, pokła-
dają w szkole bezwarunkową ufność, 
ale też nie angażują się w nic, co nie 
jest wymagane. Sytuację powierzenia 
dziecka szkole traktują dla siebie jako 
wygodną. Z wdzięcznością podcho-
dzą do systemu powiadamiania ich 
w  razie konieczności o sytuacjach 
trudnych czy wagarach dziecka, ale 
też nie odczuwają potrzeby wchodze-
nia w głąb w funkcjonowanie szkoły.

• Rodzice spokojni – zdaniem A. Nala-
skowskiego to pewnego rodzaju elita, 
rodzice najzdolniejszych uczniów, czę-
sto rozmawiający z własnymi dziećmi, 
dobrze poinformowani przez nie o ży-
ciu szkoły. Chętni do zaangażowania, 
pomocy szkole na różne sposoby, do-
skonali partnerzy w dbałości o wycho-
wanie i kształcenie. 

• Rodzice aktywni – grupa autentycz-
nie zainteresowanych osób, zaan-
gażowanych, chętnych do pomo-
cy, identyfikujących się z placówką 
i wspólnotą szkolną.

• Rodzice z obawą – charakteryzu-
jący się niewiedzą na temat postę-
pów w nauce swoich dzieci, często 
zaskakiwani na wywiadówkach 
różnymi informacjami. Sprawiający 
wrażenie bycia w ciągłym lęku 
przed tym, co dowiedzą się w szkole 
o własnych dzieciach. Zdaniem 
profesora cechą charakterystyczną 
tej grupy rodziców jest skarżenie 
na własne dzieci, obnażające ich 
bezradność wychowawczą. Ich za-
lękniona postawa współtowarzyszy 
krytycznemu podejściu, dlatego też – 
jak pisze A. Nalaskowski – z podejrz-
liwością traktują komplementy co do 
postępów w nauce lub funkcjonowa-
nia w szkole ich własnych dzieci.

• Rodzice chwilowo zatroskani – to 
bardzo ciekawa grupa rodziców, 
którzy deklarują chęć współpracy ze 
szkołą, z ogromnym zaangażowa-
niem uczestniczą w wywiadówkach, 
chodzą na indywidualne spotkania 
z nauczycielami, pilnie notują wska-
zówki pedagogów, ale w domu tra-
cą zdecydowanie zapał do rozmów 
i pracy z dzieckiem. Chwilowo zatro-
skani na potrzeby doraźnego kontak-
tu ze szkołą.

• Rodzice osobno – rodzice po roz-
wodzie, co czasem przekłada się na 
trudniejszą sytuację dziecka. Z ob-
serwacji profesora część z rodziców 
żyjących osobno stara się zmonopo-
lizować obszar kontaktów ze szkołą, 
część jednak podejmuje je naprze-
miennie, a zdarza się, że rozwie-
dzione małżeństwa bywają w szkole 
wspólnie. Ta kategoria nie jest roz-
łączna z pozostałymi, jednak grupa 
ta staje się coraz bardziej pojemna.

• Rodzice w niedostatku – to wyjątko-
wa grupa w opisie A. Nalaskowskie-
go, choć z pewnością występująca 
w każdej szkole powszechnej. Szkoła, 
będąca obiektem dwudziestopięcio-
letnich badań profesora, była szkołą 
z czesnym, dlatego też popadnięcie 
w niedostatek spowodowany zdarze-
niami losowymi typu śmierć jednego 
z rodziców czy bankructwo miało 
bezpośredni związek z funkcjono-
waniem dziecka w szkole. Działania 
dyrektora na rzecz pozostania ucznia 
mocno zacieśniały niemal intymną 
więź pomiędzy szkołą, jej dyrekto-
rem a rodzicami. 

• Rodzice relegowanych – to grupa ro-
dziców uczniów usuniętych ze szkoły 

Rodzice w szkole są ważni,
o ile sami o tę ważność zabiegają

(A. Nalaskowski).
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za złamanie regulaminu. W  tej gru-
pie reakcje na przewinienie dziecka 
są bardzo zróżnicowane od przepro-
szenia i pokornego zabrania doku-
mentów po straszenie sądem i nagło-
śnieniem sprawy w mediach.

 Przedstawiona powyżej typologia, spo-
rządzona przez aktywnego badacza szkol-
nej rzeczywistości, daje podstawy do twier-
dzenia, iż rodzice mogą być oczywistym, 
ważnym i realnym podmiotem wspól-
noty szkolnej, o ile sami zechcą się w nią 
zaangażować i wyjść z inicjatywą. Zde-
cydowanie większa część rodziców pre-
zentuje postawy, które koncentrują się na 
doraźnych problemach własnego dziecka, 
a nie poczuciu celowości wspierania pro-
cesu dydaktyczno-wychowawczego szko- 
ły w poszczególnych jego elementach. 
Można mieć jedynie nadzieję, że w każ-
dym zespole klasowym pośród być może 
przypadkowo zebranego grona rodziców 
znajdziemy rodziców „aktywnych” lub 
„spokojnych”, którzy staną się partnerami 
nauczycieli, wspierając ich w rozwiązywa-
niu pojawiających się problemów.
 Na zakończenie jeszcze zaproszenie 
do refleksji nad innymi (nie)oczywi-
stymi podmiotami wspólnoty szkolnej. 
Stosunkowo rzadko bowiem myśli się 
o tych wszystkich pracownikach szkoły – 
osobach zatrudnionych w sekretariatach, 
administracji, na portierniach, prowa-
dzących sklepiki szkolne, dbających o po-
rządek, czy też cierpliwie naprawiających 
wszystkie dobra materialne i innych 
osobach, bez których szkoła nie mogła-
by funkcjonować. Najczęściej niezauwa-
żani, lekko „przeźroczyści”. Tymczasem 
w życiorysach osób nierzadko znaczące 
miejsce w pamięci zajmuje nie matema-
tyk, a właśnie pani woźna, która ratowała 
z niejednej opresji młodego człowieka. 
Myślę, że ich wkład w budowanie wspól-
noty szkolnej jest nie do przecenienia, 
wręcz fundamentalny. 
 Aleksander Nalaskowski, rekonstru-
ując etnograficzny, miejscami antropo-
logiczny obraz kierowanej przez siebie 
Szkoły Laboratorium w Toruniu, tak 
pisze o gospodarzu szkoły: „To była na-
sza »pani T.« – osoba niezwykle uczci-
wa i zdyscyplinowana, stawiająca dobro 
szkoły i ucznia ponad wszystkim. Praca 
była dla niej nie tyle zatrudnieniem, ile 
sensem życia. Otwierała szkołę o 7.15. 
Robiła zakupy żywności i wszelkich środ-
ków czystości. Odpowiadała za porzą-
dek w kuchni i jadalni. Przygotowywała 
drugie śniadanie dla uczniów i nauczy-

cieli. Spełniała różne prośby uczniów: 
»A usmaży mi pani jajko?«, »A zaplecie 
mi pani włosy?«, »A powie pani dyrekto-
rowi, żeby się zgodził?«, »A zrobi mi pani 
pastę jajeczną?«, »A ma pani rozpuszczal-
nik?« (…) Uczestniczyła też nierzadko 
w naszych wyjazdach i  pielgrzymkach. 
W czasie wycieczek, kiedy korzystaliśmy 
z gościny zaprzyjaźnionej placówki (np. 
szkoły Jerzego Gizy w Krakowie) jako 
bazy noclegowej, wraz z uczniami robiła 
śniadania i kolacje. Dozorowała szkołę 
w  wakacje, a w czasie wyjazdu urlopo-
wego organizowała zastępstwa. Była dys-
pozycyjna 24 godziny na dobę. Lojalna 
wobec kadry i uczniów, nigdy na nich nie 
skarżyła”7.  Prawdziwy, choć nieoczywi-
sty, fundament edukacyjnej wspólnoty. 
 Na świeczniku szkolnej podmio-
towości w pedagogicznych narracjach 
błyszczą pełnym blaskiem przede wszyst-
kim nauczyciele i uczniowie. Zawsze są 
i będą w centrum uwagi. Gdzieś na pe-
ryferiach pojawia się osoba dyrektora 
(choć to pierwsza osoba w szkole, czasem 
wręcz kultowa), czy też postać pedagoga 
szkolnego. Takie patrzenie nie dziwi – 
tak jak na scenie teatralnej bez aktorów 
nie byłoby przedstawienia, tak na scenie 
edukacyjnej bez nauczycieli i  uczniów 
nie byłoby szkoły. Każdy projekt oprócz 
głównych wykonawców potrzebuje także 
ludzi drugiego i trzeciego planu, bez dzia-
łań których pomyślność przedsięwzięcia 
zawisłaby na włosku. Takich (nie)oczywi-
stych, a budujących wspólnotę podmio-
tów potrzebuje także projekt szkoła. 

 Słowa kluczowe: rodzice, nauczy-
ciele, uczniowie, wspólnota szkolna.
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