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WPROWADZENIE

„Nie ma złych wyników. Wynik jest, jaki jest. Ważne jest to, co 
się z nim zrobi”. Bolesław Niemierko, IX KKDE, Łódź, 2003 r.

Szanowni Państwo

Realizowany od 2009 roku nowy sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego pozwala spojrzeć na 
szkoły i placówki systemu oświaty w Polsce z perspektywy całego kraju. Taką możliwość dają z jednej 
strony jednolite narzędzia tego nadzoru, z drugiej zaś – sformułowane przez państwo wymagania wobec 
szkół i placówek, które porządkując cele i priorytety szkoły, stanowią jednocześnie przedmiot nadzoru 
zewnętrznego, a ściśle rzecz biorąc jednej z jego form, czyli ewaluacji zewnętrznej. 

Oddajemy do Państwa rąk kolejny raport o jakości pracy szkół i placówek oświatowych powstały 
na bazie analizy danych pozyskanych właśnie w toku ewaluacji zewnętrznej. Chcielibyśmy, aby infor-
macje w nim zawarte stały się podstawą podejmowania trafnych decyzji prowadzących do doskona-
lenia pracy instytucji edukacyjnych, kreowania lokalnych i ponadlokalnych polityk oświatowych oraz 
stanowiły podstawę budowania oferty wsparcia szkół i placówek w osiąganiu najwyższych rezultatów 
ich pracy. 

Wszystkie analizowane tutaj dane – i te najwyższe, i te mniej satysfakcjonujące – należą do przeszło-
ści. Na przeszłość nie mamy wpływu. Mniej czy bardziej sensacyjne sądy nad nimi nie mają racjonalnego 
uzasadnienia. Wynik ma znaczenie tylko wtedy, jeśli będąc przyczynkiem dojrzałej refleksji, wpisuje 
się w budowanie lepszej przyszłości. Zachęcamy więc Państwa do spojrzenia na raport z takiej właśnie 
perspektywy.

W świetle wyników uzyskanych w 2014 roku widać zatem szkołę/placówkę, która:
1. Tworzy własną tożsamość związaną z charakterystycznym dla niej stylem pracy, podejściem do 

rozwiązywania standardowych problemów, sposobem reagowania na nagłe zdarzenia czy nieprze-
widziane sytuacje. Refleksja nad tożsamością szkoły kieruje również myślenie na komponenty, 
które decydują o tym, że jest ona niepowtarzalna, na cechy, które odróżniają ją od innych szkół, 
takie jak: cele pedagogiczne, organizacja procesu uczenia się, zakres autonomii nauczyciela, naj- 
ogólniej rozumiana kultura szkoły, która wywołuje określone skojarzenia, zarówno w umysłach 
osób z otoczenia szkoły, jak i w umysłach uczniów, nauczycieli, rodziców, a więc osób najbardziej 
z nią związanych. Tożsamość tej szkoły określa wspólny na nią pomysł całego środowiska szkol-
nego. Pomysł ten, istniejący przede wszystkim w świadomości ludzi, stanowi istotę jej koncepcji 
pracy. Środowisko szkoły zna i rozumie koncepcję, bo brało udział w jej tworzeniu, akceptuje ją 
i  uczestniczy w  realizacji. To z  kolei pozwala na budowanie więzi, odczuwanie wspólnoty, po-
czucie podobieństwa z  innymi członkami społeczności szkolnej, porozumiewanie się językiem 
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podobnych znaczeń. Pozwala, co niezmiernie ważne, skupiać działania wokół podobnych warto-
ści i celów będących fundamentem wspólnego działania. 

 Ale też bywa, że zamiast być takim fundamentem czy wspólnym wyobrażeniem, koncepcja staje 
się zbiorem indywidualnych wyobrażeń o szkole. Problemem jest wtedy różne rozumienie pojęcia 
koncepcji przez poszczególne grupy respondentów. Dyrektorzy i  nauczyciele często prezentują 
możliwie najszerszy katalog działań podejmowanych w  szkole, a  rodzicie i  uczniowie skupiają 
się na specyficznych, istotnych dla siebie aspektach jej funkcjonowania. Dane szczegółowe więcej 
mówią o współpracy rodziców z uczniami, aktywności uczniów czy współdziałaniu nauczycieli 
niż o samym pomyśle na szkołę. 

2. Tworzy środowisko pracy sprzyjające uczeniu się całej społeczności. Wtedy planowanie nie jest 
celem, ale środkiem do osiągania zamierzeń. Podejmowane działania, urzeczywistniające zresz-
tą koncepcję pracy, służą tworzeniu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju ucz-
nia. Uczeń ten wie, co z nim się dzieje w  trakcie nauki, otrzymuje informacje o  swoich postę-
pach, pomoc w uczeniu się i uzyskiwaniu efektów na miarę swojego intelektualnego potencjału. 
Nauczyciele w takiej szkole pracują tak, by uczniowie lubili się uczyć na lekcji, poddają refleksji 
swoją pracę, uwzględniają w pracy zainteresowanie uczniów zajęciami i każdą lekcję planują tak, 
by była dla nich ciekawa. Wtedy codzienną szkolną praktyką na wszystkich poziomach nauczania 
staje się wzmacnianie i  intensyfikowanie działań, które czynią z ucznia świadomego uczestnika 
własnego procesu edukacyjnego, nie zaś przedmiot oddziaływań edukacyjnych. Uczniowie mają 
możliwości współdecydowania o tym, jak się uczą. 

 Ale też nierzadko bywa, że w szkołach znajduje się stosunkowo liczna grupa uczniów, która zbyt 
rzadko doświadcza opisanych wyżej działań. Niepokoi spora liczba uczniów, którzy deklarują, że 
na połowie lub nawet na większości lekcji nie lubią się uczyć, jak również to, że dostrzegają w swo-
im otoczeniu osoby lekceważone i wyśmiewane przez innych. W wielu wypadkach uczeń otrzy-
muje skuteczne wsparcie wtedy, gdy sam zgłosi się do nauczyciela z problemem. Bywa też, że ucz-
niowie zbyt rzadko doświadczają sytuacji, kiedy mogą podejmować refleksję nad efektywnością 
własnego procesu uczenia się, przyglądać się własnym strategiom i wykorzystywać to, czego uczą 
się poza szkołą. Podobnie rzadko mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem i wpływania na 
to, jak przebiega proces ich uczenia się w szkole.

3. Działa na fundamencie, jakim jest podstawa programowa, kieruje wysiłek na wspomaganie pro-
cesu rozwoju uczniów i kształtowanie ich postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidual-
nemu i społecznemu. W codziennej pracy budowana jest u uczniów odpowiedzialność za proces 
uczenia się i własny rozwój. Nauczyciele pracują przede wszystkim z człowiekiem, a podporząd-
kowując mu programowanie pracy, „nabudowują” na tym, co uczeń wie, poznał, czego doświad-
czył, i jako zespół biorą odpowiedzialność za efekty kształcenia. 

 Nadal widać jednak potrzebę pełnego zagospodarowania potencjału nauczycieli uczących w jed-
nym oddziale, aby poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje korelacja (zarówno horyzontal-
na, jak i wertykalna), ułatwiać uczenie się uczniów i czynić proces kształcenia optymalnym. Nadal 
zbyt rzadko dostrzega się związek między wymienianymi działaniami dydaktycznymi a uzyski-
wanymi sukcesami uczniów i  szkoły. Ponadto częściej za sukces uznaje się wyniki uzyskiwane 
w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (na ogół jednak są to sukcesy 
indywidualne) niż rozwój większości uczniów. 

4. Wyzwala inicjatywy uczniów, którzy stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego, 
a często jego współtwórcami. Głos ucznia w takiej szkole się liczy, nauczyciele szanują jego god-
ność, kreują strategię współdziałania w edukacji. W tym celu stosują różne sposoby pobudzania 
uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności, zwłaszcza wzmacnianie przez pozytywną 
motywację oraz tworzenie adekwatnej do potrzeb uczniów i atrakcyjnej propozycji zajęć eduka-
cyjnych. W szkole tej nie trzeba nauczycieli przekonywać do tego, że warto wspierać i zachęcać 
uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz rozwoju własnego, szkoły i spo-
łeczności lokalnej, bo to zwiększa poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się, rozwija sa-
modzielność, kreatywność i kształtuje osobowość. I oczywiście jest to także nieodzownym warun-
kiem efektywnego kształcenia.

 Nadal jednak pozostaje sporo niezagospodarowanej przestrzeni dla uczniowskiej aktywności. 
Wciąż istnieje też potrzeba szerzenia wśród wszystkich uczestników procesu nauczania właściwego 
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znaczenia pojęcia „inicjatywa uczniowska” – rozumianego nie jako uczestnictwo w działaniach 
podejmowanych przez szkołę, ale propozycje wychodzące bezpośrednio od uczniów. 

5. Buduje poczucie bezpieczeństwa uczniów, kształtuje postawy szacunku i zrozumienia wobec od-
mienności; podkreślając rolę dialogu społecznego, umożliwia uczniom i ich rodzicom wpływ na 
kształtowanie norm regulujących funkcjonowanie szkolnej społeczności. Preferuje systemowe 
prowadzenie analiz działań wychowawczych. 

 Jednocześnie istnieje jednak potrzeba jeszcze większego angażowania rodziców i uczniów w sy-
stem oddziaływań wychowawczych, bo upodmiotowienie uczniów i ich rodziców w tym wymia-
rze to jeden ze sposobów na ograniczenie skali agresji i przemocy w szkołach. 

6. Dostrzega potrzebę wspierania uczniów w osiąganiu wysokich celów oraz potrzebę zmniejszania 
wpływu negatywnych czynników środowiskowych na ich proces uczenia się. Tworzy warunki do 
rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji, działając jednocześnie na rzecz 
wyrównywania braków i zaległości, pomaga w przezwyciężaniu specyficznych trudności w nauce. 
Prowadząc działania antydyskryminacyjne, przeciwdziała różnym formom wykluczenia, specy-
ficznym dla grup dziecięcych i młodzieżowych.

 Ale nadal zdarzają się problemy z indywidualizacją procesu edukacyjnego w odniesieniu do każ-
dego ucznia, co z kolei skutkuje ich niedostatecznym wparciem w procesie uczenia się.

7. Wie, że o  sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy, a  szkoła to 
jedno z najwłaściwszych miejsc, aby współpracy się uczyć, więc współpraca nauczycieli jest wi-
docznym wzorcem dla uczniów. Aby tworzyć jak najlepsze szanse edukacyjne i życiowe swoim 
uczniom, nauczyciele doskonalą się i zespołowo współdziałają na rzecz zorganizowania procesów 
edukacyjnych podporządkowanych ich potrzebom. Postrzegają uczenie się i nauczanie jako pro-
cesy interdyscyplinarne i, w większości, umiejętnie dokonują ewaluacji własnej pracy. 

 Nie oznacza to jednak, że nie istnieje potrzeba wsparcia nauczycieli w  tej ewaluacji czy posze-
rzania współpracy, która obecnie najczęściej przejawia się w wymianie doświadczeń. Jak napisa-
no wyżej, istnieje również potrzeba wzmożonego promowania współpracy nauczycieli uczących 
w jednym oddziale oraz współpracy nauczycielskiej skoncentrowanej na pomocy pedagogiczno-
-psychologicznej. 

8. Buduje klimat uczenia się i kształtuje postawy uczenia się przez całe życie. Poszukuje odpowiedzi 
na pytanie, na ile postawa uczenia się przez całe życie kształtowana w szkole wpływa na późniejsze 
losy absolwentów. Z powodzeniem podejmuje działania promujące wartość edukacji w społecz-
ności lokalnej skierowane do jej różnych przedstawicieli. 

 Nadal jednak dostrzega potrzebę dalszego rozwoju obszaru związanego z  wykorzystywaniem 
w podejmowanych działaniach wiedzy o losach absolwentów. 

9. Wie, że prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziała-
nia szkoły (nauczycieli) i rodziców w istotnych aspektach jej pracy. Tworzy zatem przestrzeń do 
współpracy z rodzicami, włączając ich do współdecydowania i współodpowiedzialności za to, co 
się dzieje w szkole. Angażuje rodziców w zgłaszanie inicjatyw na rzecz rozwoju ich dzieci i rozwo-
ju szkoły.

 To nie oznacza, że nie istnieje potrzeba poszerzania udziału rodziców we współdecydowaniu 
o sprawach mających istotne znaczenie dla jakości procesu edukacyjnego. 

10. Rozumie, że sensem działania szkoły jest odpowiadanie na potrzeby otoczenia, w którym przyszło 
jej funkcjonować, ale prawem – czerpanie z jego zasobów i zwiększanie szans na uzyskiwanie naj-
wyższych efektów swojej pracy. Szkoła jest więc w ciągłym dialogu ze środowiskiem zewnętrznym, 
potrafi je pozyskiwać do realizacji swoich celów, buduje z nim klimat partnerstwa. 

 Niedosyt w tym obszarze odnosi się przede wszystkim do braku cykliczności prowadzonych działań. 
11. Podziela myśl, że wykorzystywanie danych dotyczących efektywności własnej działalności jest 

jedną z podstawowych cech organizacji uczącej się w społeczeństwie wiedzy. Szkoła ta wykorzy-
stuje więc różnego rodzaju badania edukacyjne do podnoszenia własnych kompetencji, prowadzi 
badania wewnętrzne, dokonuje celowych analiz i tworzy kulturę refleksji. Praca z danymi i ana-
lizowanie procesów edukacyjnych na podstawie ich wyników lub wewnętrznego monitorowania 
i ewaluacji stają się w tej szkole standardem. 

 Tym, co nadal wymaga doskonalenia, jest badanie skuteczności działań już prowadzonych, aby częś-
ciej rekomendacje odnosiły się do ich efektywności i były podstawą do decyzji o kontynuowaniu 
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lub rezygnowaniu z nich, a także wykorzystywanie analiz do planowego doskonalenia nauczycieli 
w zakresie poszukiwania skutecznych metod pracy zamiast intensyfikowania tych nieskutecznych.

12. Za najważniejszy element decydujący o jakości organizacji uznaje zarządzanie. Dlatego szkoła ta 
kreuje swoją rzeczywistość w perspektywie wyzwań przyszłości, nie ustaje w rozwoju, buduje po-
tencjał pracowników dzięki mądrze prowadzonej polityce kadrowej i w ten sposób tworzy warun-
ki do realizacji wymagań państwa. 

Spełnianie wymagań oznacza dla szkoły/placówki wsparcie w podejmowaniu decyzji zwiększających 
jej szansę na uzyskiwanie wyższych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, na kształ-
cenie mądrzejszych absolwentów. To także szansa na to, aby jej tożsamość tworzyły coraz bardziej no-
watorskie, nowoczesne, atrakcyjne działania. Aby otwierając się na środowisko zewnętrzne, potrafiła 
pozyskiwać je do realizacji swoich celów. By wspólna refleksja nauczycieli nad własną pracą wzmacniała 
ducha zespołu, którego podstawową troską jest tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego 
rozwoju uczniów. Aby, po prostu, uczniom w szkole działo się coraz lepiej, bo to oni są najważniejsi. 
Licząc na użyteczność raportu w takim jego wykorzystywaniu, zachęcamy do lektury

Wymagania określone dla szkół i  placówek w  załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 168 
poz. 1324, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. o nad-
zorze pedagogicznym zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. z 2013 r., 
Nr 0, poz. 5601:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

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

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z  analizy wyników 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań ze-
wnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

1 W trakcie procesu wydawniczego książki weszła w życie nowelizacja wymagań – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214).


