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Zmierzch strategii czy konieczność zmiany 
myślenia o zarządzaniu w szkole

Streszczenie
Celem niniejszego rozdziału jest postawienie pytania o znaczenie strategii w zarządza-
niu współczesną szkołą. Pytanie to, choć pozostawione celowo bez odpowiedzi, jest szcze-
gólnie ważne w kontekście toczącej się wśród teoretyków i praktyków zarządzania dysku-
sji na temat sensu strategii w tak dynamicznie obecnie zmieniającym się otoczeniu. Staje 
się jeszcze ważniejsze wobec pytania o sens przedsiębiorczości i konkurencyjności w od-
niesieniu do szkoły. Samo pojęcie strategii powstało bowiem jako odpowiedź na proble-
my organizacji wynikające z konieczności działania w wysoce konkurencyjnym otocze-
niu. Jednocześnie istnieje poważne ryzyko, że w sformalizowanej i zbiurokratyzowanej 
szkole strategia przyjmie znaną z wielu organizacji postać wielostronicowego dokumentu, 
którego poza jego twórcami prawie nikt nie będzie znał i który nie będzie miał znaczące-
go wpływu na jej codzienne funkcjonowanie. Taka wizja jest bardzo odległa od istoty my-
ślenia strategicznego, na które składają się dwie nierozerwalnie ze sobą związane warstwy. 
Ich obecność daje każdej organizacji potencjał do świadomego i skutecznego działania 
w długim okresie. Jedna z nich pozwala szkole kreować wartości, stawiać i podejmować 
nowe wyzwania, rozwijać się oraz harmonijnie współistnieć wraz z otaczającym światem, 
jednocześnie go współtworząc i zmieniając na lepsze. Druga zaś pozwala w sposób profe-
sjonalny przekuwać idee w skuteczne działania tak, aby pomysły i plany nie pozostawały 
jedynie w świecie marzeń i nadziei, lecz miały szanse się ziścić. Pytaniem o taką właśnie 
strategię i takie myślenie o zarządzaniu szkołą jest ten rozdział.

Słowa kluczowe: szkoła, strategia, zarządzanie strategiczne, łańcuch wartości, doskona-
łość operacyjna

Model czy metafora, czyli jak zastąpić strategię 
w szkole

Dominujące obecnie i odkąd sięgnąć pamięcią myślenie o strategii i zarządza-
niu strategicznym przyczynia się do tworzenia kilkudziesięcio-, a nawet i kilku-
setstronicowych dokumentów – nazywanych strategią – których założenia i wy-
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tyczne nigdy później nie są realizowane, często nawet mało kto w organizacji 
o nich wie. Błędem byłoby zatem powielać w odniesieniu do szkoły ten sposób 
myślenia o strategii. Nie oznacza to, że nie warto wykorzystać niektórych po-
dejść, analiz i propozycji kolejnych szkół zarządzania strategicznego.

Powstaje zatem pytanie, czym można skutecznie zastąpić tradycyjne myśle-
nie o strategii. W teorii zarządzania strategicznego coraz więcej mówi się i wy-
korzystuje pojęcie modelu biznesowego. Nazwa może mylnie sugerować nieade-
kwatność tego pojęcia do charakteru organizacji, jaką jest szkoła. Jednakże gdy 
przyjrzymy się temu, jak ono jest defi niowane, to okazuje się, że model bizneso-
wy jest tak naprawdę odpowiedzią na trzy pytania1:

 ● Jakie zasoby są potrzebne do działania?
 ● Jakie umiejętności/kompetencje są konieczne do działania?
 ● W jaki sposób zasoby i kompetencje powinny być skonfi gurowane w prak-

tyce, czyli jaki będzie łańcuch wartości?

Tak rozumiany model (biznesowy) to pewien uogólniony wzór na mapę 
działań i procesów zachodzących w organizacji. Słowo biznesowy zostało przy 
tym celowo wzięte w nawias, żeby uwolnić samo pojęcie od zbędnych i błęd-
nych skojarzeń. Poza tym warto podkreślić, że model taki jest uogólnionym 
wzorem na mapę, a nie stanowi samej mapy nawet w dużej skali. Oznacza to, 
że model nie jest odwzorowaniem obecnej czy przyszłej szkoły, a raczej przepi-
sem na szkołę i sposób jej działania. Siła modelu działania szkoły tkwi przy tym 
w jego prostocie; szczególnie w porównaniu z wielostronicowymi dokumenta-
mi zawierającymi strategie. Model jest czymś w rodzaju metafory, która może 
prosto i często obrazowo ukazywać najważniejsze elementy myślenia o szkole 
i ich konfi gurację.

Innym pomysłem na przedstawienie strategii może być propozycja Venka-
ta Ramaswamy’ego, który odwołuje się do analogii drzewa, aby wyjaśnić za-
leżności między zaangażowaniem wszystkich interesariuszy i uzyskiwany-
mi w ten sposób owocami podjętego wysiłku2. Jest to metafora pokazująca 
istotę konfi guracji między wszystkimi uczestnikami szkoły. Drzewo złożone 
nie tylko z pnia i korzeni, ale także wielu gałęzi i wyrastających na nim liści 
może symbolizować jedność działań wielu zaangażowanych w funkcjonowa-
nie szkoły uczestników/interesariuszy: uczniów, pracowników, władz, lokalnej 
społeczności etc. Ponadto drzewo nie może przetrwać, rozwijać się i wydać 
owoce w izolacji od otoczenia – nie współtworząc wartości, współdziała-
jąc jako zespół i wspólnie z otoczeniem. Owoce drzewa symbolizują według 

1 K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010, s. 97.
2 V. Ramaswamy, Th e rules of engagement: Are you ready for the co-creation movement?, „IESE 

Insight Magazine” 2009, nr 2, s. 30–31.
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V. Ramaswamy’ego przede wszystkim nowe możliwości, które można uzyskać 
dzięki współtworzeniu3. Są korzyściami, które można uzyskać, tylko stając się 
częścią drzewa. Również ta metafora znajduje odniesie do sytuacji szkoły, któ-
ra jest gotowa na zmiany. Szkoły otwartej na zaangażowanie tych wszystkich, 
którym na sercu leży jej dobro.

Nie bez powodu przy tym terminy uczestnicy i interesariusze zostały użyte 
zamiennie. Za interesariuszy uważa się te grupy czy organizacje, które spełniają 
jednocześnie dwa warunki: (1) mają swój interes/„stawkę” w działaniu organi-
zacji, jej decyzjach i ich rezultatach, (2) potrafi ą wywrzeć presję na organizację4. 
W metaforze drzewa przyjmujemy jednak, że każdy zaangażowany jest zarów-
no benefi cjentem, jak i współtwórcą wartości; angażując się, staje się w ten spo-
sób częścią drzewa, które symbolizuje wspólną wartość współtworzoną przez 
wszystkich zaangażowanych. To jest logika tworzenia wartości zgodna z prze-
słaniem defi nicji marketingu, którą w 2007 roku Amerykańskie Stowarzysze-
nie Marketingu wypracowało wraz z wieloma teoretykami i praktykami z całe-
go świata w odpowiedzi na nowe wyzwania społeczno-gospodarcze. Położono 
w niej nacisk na procesy tworzenia ofert mających wartość dla klientów, odbior-
ców, partnerów oraz społeczeństwa jako całości5. Benefi cjentami wartości mają 
być zatem wszyscy interesariusze.

Tytułowe pojęcie mapy ma sugerować, że świat metafor, które moglibyśmy 
spróbować wykorzystać, pozostaje otwarty i wciąż niezgłębiony. Mapa może być 
uproszczonym obrazem kluczowych relacji, działań, decyzji, kompetencji, war-
tości etc. Jednocześnie może symbolizować konieczność określenia sposobu na-
wigacji (zarządzania) po trudnych oceanach edukacji tak, aby bezpiecznie do-
płynąć do docelowego portu. Stanowi także metaforyczne ujęcie relacji między 
planem, modelem, ideą a rzeczywistością. Te pierwsze podobnie jak mapa nie 
mogą być zbyt szczegółowe, gdyż wówczas straciłyby całą swoją przydatność. 
Jednocześnie zawsze pozostaje trudna decyzja, co na tej mapie powinno się zna-
leźć, a z czego można zrezygnować. I w końcu ta mapa – jako jedna z możliwych 
metafor – ma zachęcić do własnych poszukiwań najlepszego sposobu zarządza-
nia tą właśnie szkołą.

3 Ibidem. 
4 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 217.
5 American Marketing Association, Nowa defi nicja marketingu, http://www.marketingpower.

com (dostęp: 30.11.2007).
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Misja i wizja, czyli urzeczywistnianie marzeń

„Gdy myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem masz ra-
cję” – to słowa Henry’ego Forda. On sam podjął udaną próbę urzeczywistnie-
nia jednego ze swoich marzeń, które wówczas wydawało się zupełnie nierealne. 
Chciał mianowicie, aby każdego amerykańskiego robotnika stać było na zakup 
samochodu. Wówczas to wydawało się nierealne, to była mrzonka, fantasmago-
ria. On jednak dowiódł, że marzenia można przekuć na rzeczywistość, pod wa-
runkiem że uwierzymy, iż można to zrobić. Miało to oczywiście także bardzo 
racjonalne podłoże, które umożliwiło realizację tych jego zamierzeń. Twierdził 
bowiem, nie bez racji, że samochody nie kupują samochodów i jeżeli pracowni-
ków Forda nie stać będzie na zakup wytwarzanych przez nich produktów, to ba-
riera popytowa wkrótce ograniczy możliwości dalszego rozwoju. Dlatego wła-
śnie w zarządzaniu strategicznym, jak słusznie zauważa Krzysztof Obłój, pasja 
powinna się splatać z dyscypliną, a marzenia z konkretnymi decyzjami, które 
sprawiają, że te pierwsze mogą się urzeczywistnić6.

Misja i wizja to jedyne z tych punktów, w których pasja i marzenia dają o so-
bie bardzo silnie znać. W tym kontekście wizja jest na ogół formułowana jako 
inspirująca koncepcja przyszłości, wynikająca z potencjału organizacji i wyzna-
czająca dalekosiężne aspiracje lidera7. Misja z kolei wynika z pasji i poczucia 
sensu podejmowanych działań. Próbując wzmocnić takie właśnie przekonanie, 
Obłój przywołuje słowa Herodota, który uważał, iż: „Całe nasze życie to działa-
nie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzy-
kujemy, że w ogóle nie zaznamy życia”8. Zdaniem Obłoja pasja jest elementem 
wygrywających strategii9. Każdy zatem dyrektor szkoły, lider, który chce pod-
jąć wyzwanie zarządzania strategicznego, powinien sobie zadań pytanie, czy wy-
starczy mu pasji i marzeń, czy nie zabraknie mu wiary w siebie i innych, żeby 
choć trochę zmienić swoją szkołę. W tym kontekście warto przypomnieć mak-
symę, którą podzielili się z czytelnikami Jack Canfi eld i Mark Victor Hansen: 
„Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać 
tym, którzy właśnie to robią”10. Każdy dyrektor szkoły i każdy w szkole powinien 
zadać sobie co jakiś czas pytanie, czy jestem tym, który robi, czy tym, który prze-
szkadza innym, twierdząc, że tego się nie da zrobić.

6 K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii...
7 W. Janasz, Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa, [w:] K. Janasz et al., 

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difi n, Warszawa 2010, s. 77.
8 K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii..., s. 25.
9 Ibidem, s. 25–26.
10 J. Canfi eld, M.V. Hansen, Balsam dla duszy, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2010.
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 Wiele mówi się o misji i wizji w kontekście zarządzania strategicznego w róż-
nych organizacjach, także w przypadku szkoły. Nie budzi to najmniejszego zdzi-
wienia, gdyż, jak pisze Władysław Janasz, oba te pojęcia należą do ogólnych ka-
tegorii celu działania11. Obydwa mają duże znaczenie w procesie formułowania 
strategii oraz jej skutecznego wdrażania. To ten bardziej przyziemny, „zdyscy-
plinowany” wymiar przywołanych tu pojęć. Myśląc o misji, zwracamy uwagę na 
to, po co istnieje dana organizacja – jedni produkują samochody, zapewniając 
nam coraz szybsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe warunki podróżowa-
nia, inni pożyczają pieniądze czy oferują ubezpieczenia, a jeszcze inni troszczą 
się o nasze dzieci i zapewniają im jak najlepsze warunki do uczenia się i wszech-
stronnego rozwoju. Każda bowiem organizacja istnieje po to, aby coś osiągnąć.

W misji często bezpośrednio lub pośrednio możemy odnaleźć odpowiedzi 
na klasyczne już pytania Petera Druckera: czym jest nasz biznes, kto jest na-
szym klientem, co stanowi wartość dla tego klienta, jaki powinien być nasz biz-
nes, czym będzie nasz biznes w przyszłości12. Termin biznes należy rozumieć nie 
jako działalność nastawioną na zysk, ale jako domenę działania. Pytania te, choć 
wydają się proste, mogą i potrafi ą skłonić do pogłębionej refl eksji także dyrek-
tora szkoły, jej pracowników i innych, dla których szkoła coś znaczy. Bo czymże 
jest szkoła? Na to pytanie można odpowiedzieć szybko i bezrefl eksyjnie, ale też 
z namysłem, rozwagą, rodzącymi się wątpliwościami. Tylko w tym drugim przy-
padku ma ono sens. Wiele badań empirycznych prowadzonych w celu określe-
nia właściwiej konstrukcji misji potwierdziło słuszność przekonania Druckera, 
iż odpowiedzi na te pytania powinny stanowić fundament misji13. 

Oba te terminy mają jednak przede wszystkim swój „marzycielski” charakter 
i przez to nadają pojęciu strategii tak ważny i coraz częściej dostrzegany huma-
nistyczny czy humanocentryczny wymiar, związany z pasją, wartościami, ma-
rzeniami, odwagą, zaufaniem, zaangażowaniem całego siebie w ludzkie sprawy 
i problemy14.

Kreowanie wartości w szkole

Celem tej części rozdziału jest postawienie częściowo otwartego pytania o zna-
czenie i charakter konkurencyjności w odniesieniu do tożsamości szkoły. Py-
tanie wydaje się o tyle ważne, że powraca w wielu dyskusjach na temat współ-

11 W. Janasz, op.cit., s. 77.
12 P. Drucker, Management: Tasks, responsibilities and practices, Harper and Row, New York 1973. 
13 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 91.
14 Zob. szerzej na ten temat: G. Baran, Marketing współtworzenia wartości z klientem, Wyd. ISP 

UJ, Kraków 2013; Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony 
klient? Spełniony człowiek?, MT Biznes, Warszawa 2010; K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii...
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czesnej szkoły. Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony istnieje silna presja na 
profesjonalizację zarządzania szkołą, a z drugiej żyjemy w coraz bardziej konku-
rencyjnym otoczeniu, z którym szkoła także musi sobie radzić.

Pozostając na poziomie powierzchownego czy potocznego rozumienia ta-
kich pojęć, jak konkurencyjność czy przewaga konkurencyjna, może się wyda-
wać, że odnoszą się one jedynie do walki konkurencyjnej między organizacjami. 
Należy jednak zrozumieć, że w koncepcji przewagi konkurencyjnej nie chodzi 
o walkę z innymi, lecz z samym sobą, a dokładnie o wykorzystywanie swojego 
potencjału i pokonywanie swoich słabości – w obszarze pasji i zaangażowania, 
umiejętności wyzwalania potencjału i zapalania innych do działania, wrażliwo-
ści i otwartości na innych, zamknięcia lub nie w swoich utrwalonych nawykach, 
rutynach i modelach myślowych. 

Ktoś, myśląc o zarządzaniu jedynie jako zbiorze metod i narzędzi zapewniają-
cych wysoką efektywność działania, może łatwo się skoncentrować na tej czy innej 
analizie słabych i mocnych stron, tej czy innej defi nicji przewagi konkurencyjnej 
i dyskutować ze sobą nad jej przydatnością, skutecznością czy wartością dla szko-
ły. Zamkniętym w wąskiej klatce swoich nawyków, przyzwyczajeń, pojęć, którymi 
się na co dzień posługuje, znajdzie wiele argumentów, żeby tę czy inną propozycję 
odrzucić, zdyskwalifi kować, a nawet ośmieszyć. Chyba najgorsze jest niepodjęcie 
nawet wysiłku, żeby ją spróbować poznać. Szczególnie jeżeli już mu się coś udało 
raz i drugi, łatwo może nabrać przekonania, że jego strategia, metoda jest tą jedy-
ną słuszną. Wszak nie bez powodu Antoine de Saint-Exupery powiedział, że „ci, 
którzy po zwycięstwie spoczęli na laurach, są już martwi”. Kto nie poszukuje wciąż 
nowych źródeł swojej przewagi po to, by jutro być jeszcze lepszym niż obecnie dla 
szkoły, uczniów, nauczycieli, w ogóle lepszym, ten już dziś przegrał.

W kontekście powyżej zarysowanej problematyki jawią się bardzo ważne py-
tania o rolę i znaczenie konkurencyjności w pracy szkoły. Szkoła przekonana 
o swojej wyjątkowości i nieomylności swojego autorytetu łatwo może go stra-
cić wobec konkurencyjnych doświadczeń wszechobecnie i łatwo osiągalnych 
dla współczesnego ucznia – w grupie rówieśniczej, telewizji, internecie, a co-
raz częściej w swoim własnym telefonie (smartfonie z dostępem do sieci 24 go-
dziny na dobę). Wcale nie musimy kazać szkole rywalizować z innymi szkołami, 
aby mówić o konieczności konkurowania. Wielkim wyzwaniem, przed którym 
stoi współczesna szkoła, jest konkurowanie o zainteresowanie i zaangażowanie 
uczniów w to, co ma ona im do zaoferowania. Tylko bowiem w ten sposób bę-
dzie zdolna do kreowania wartości.

Gary Hamel i Bill Breen w książce zatytułowanej Zarządzanie jutra piszą 
o decydującej przewadze15. Mówią o niej przede wszystkim w kontekście inno-

15 G. Hamel, B. Breen, Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Redhorse, Lublin 
2008, s. 35–56.
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wacji samego zarządzania, a więc wszystkiego, co istotnie zmienia przyjęte for-
my organizacyjne, aby ułatwić organizacji realizację jej celów16. Ten sposób my-
ślenia tłumaczy zatem, dlaczego u podstaw zarządzania szkołą powinna leżeć 
zmiana i to na tyle fundamentalna, aby podała w wątpliwość dotychczasowe 
i powszechnie przyjęte formy organizacyjne. Zmiana na tyle zasadnicza, żeby 
wynikała z radykalnego przeobrażenia myślenia o instytucji szkoły. Wszystko, 
co nie jest ściśle związane z istotą szkoły jako instytucji, która zapewnia uczenie 
się, powinno zostać podane w wątpliwość. Zakwestionowane tak, jak ktoś kiedyś 
podważał, że telefon komórkowy musi mieć klawisze, co stało się impulsem do 
najważniejszej innowacji w tym zakresie. Myśląc o takiej zmianie, konieczne jest 
choćby przez chwilę wzięcie w nawias wszystkiego, co dotychczas wiemy o szko-
le, procedurach w niej obowiązujących, ograniczeniach, które znamy, o ludziach 
i ich słabościach, a w końcu o systemie, w którym szkole przyszło funkcjono-
wać. Bez tych wątpliwości wciąż będziemy myśleć o szkole, którą znamy, która 
była nam skutecznie wpajana, odkąd jako dzieci pierwszy raz przekroczyliśmy 
jej progi. Obraz tej znanej nam szkoły wraz z wszelkimi jej ograniczeniami bę-
dzie wyłaniał się i próbował blokować wszelką inicjatywę za każdym razem, gdy 
tylko podejmiemy próbę bardziej istotnej zmiany.

Myśląc o zarządzaniu szkołą, warto zatem – odrzucając wszystkie uprzedze-
nia, wszelkie „nie da się, to nie jest możliwe”, stwierdzenia typu: „a co ustawa na 
to”, „a my to już robimy w inny sposób i jest dobrze”, wszelkie „to się nie może 
udać” albo „już próbowaliśmy i się nie powiodło” – skoncentrować się na kilku 
podstawowych elementach, które stanowią istotę zarządzania w ogóle. Zdaniem 
Hamela i Breena należą do nich:

 ● określanie i wytyczanie celu,
 ● organizowanie i podział pracy,
 ● koordynowanie i kontrola działań,
 ● rozwijanie i wykorzystywanie talentów,
 ● gromadzenie i stosowanie wiedzy,
 ● skupianie i alokacja zasobów,
 ● tworzenie i rozwijanie stosunków,
 ● bilansowanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom udziałowców17.

W ostatnim punkcie określenie udziałowców należy koniecznie zastąpić 
określeniem interesariuszy, które znacznie bardziej pasuje do roli i charakteru 
szkoły. Każda jednak organizacja, aby skutecznie realizować postawione przed 
nią cele, jest zmuszona odpowiadać na określone oczekiwania swoich interesa-
riuszy, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szkoła także nie działa 

16 Ibidem, s. 35.
17 Ibidem, s. 36.
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w próżni i musi sprostać często oczekiwaniom wielu grup zainteresowanych jej 
funkcjonowaniem: uczniów, rodziców, pracowników, lokalnych władz, lokalnej 
społeczności, opinii publicznej i wielu innych. Aby to było możliwe, konieczna 
jest realizacja wszystkich powyższych punktów, składających się na zarządzanie, 
w tym na zarządzanie szkołą. Jak piszą Hamel i Breen: 

Wszystkie te czynności stanowią podstawę osiągania określonych celów – czy będzie to wysła-
nie misji na Marsa, kierowanie szkołą średnią, wyprodukowanie hollywoodzkiego hitu, czy zor-
ganizowanie zebrania przykościelnej organizacji charytatywnej. A wszystko, co znacząco zmie-
nia sposób, w jaki cele te zostają osiągnięte, może być określone jako innowacja zarządzania18. 

Zmiana myślenia o instytucjonalnych formach uczenia się musi zatem pocią-
gnąć za sobą zmianę myślenia i realizacji wszystkich zadań zarządczych w szko-
le (rysunek 1).

Każdy z powyższych elementów jest niezbędny do zapewnienia skutecznej 
i sprawnej realizacji zadań powierzonych szkole. Każdy może być przy tym reali-
zowany w różny sposób. Mimo że wydaje się to oczywiste, rzadko jest rozważa-
ne. Dyrektorzy i pracownicy szkół stają się wówczas swego rodzaju niewolnika-
mi swoich systemów i modeli myślowych, o czym szeroko pisze Peter M. Senge 
w książce zatytułowanej Piąta dyscyplina19. W ten sposób tłumaczy on, dlaczego 
najlepszych pomysłów nigdy nie wprowadza się w życie. Modele myślowe – bez 
względu na to, czy są prostymi uogólnieniami, czy skomplikowanymi teoriami – 

18 Ibidem.
19 P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Warszawa 

2012, s. 187–215.

Rysunek 1. System zarządzania szkołą

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Hamel, B. Breen, op.cit., s. 36.
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tak silnie wpływają na nasze postrzeganie świata i postępowanie, iż potrafi ą sku-
tecznie blokować wszelkie zmiany.

Konieczność zmiany szkoły nie oznacza wcale konieczności zmiany wszyst-
kich elementów systemu zarządzania. Niekiedy fundamentalną zmianę można 
osiągnąć, modyfi kując istotnie jedną ze składowych. Ważne jest, aby pamiętać, 
iż szkoła, która chce odnieść sukces, powinna dążyć do wypracowania spójnego 
systemu zarządzania, skutecznie wspierającego jej zamierzenia. System czy spo-
sób zarządzania szkołą należy zatem traktować jako zadanie do wykonania, a nie 
zbiór sztywnych procedur, do których należy się stosować. Zadanie do wykona-
nia w tym sensie, że można taki system skroić na miarę potrzeb i zamierzeń da-
nej szkoły w taki sposób, aby z nimi współgrał i w jak największym stopniu je 
wspierał. Jest to zgodne z proaktywnym podejściem do szkoły, w którym to dy-
rektor i wszyscy inni uczestnicy są jej kreatorami. Traktują ją jako wspólną war-
tość, którą współtworzą.

Rola zarządzania w szkole nie może zostać ograniczona do myślenia jedy-
nie o kosztach, jakości procesów edukacyjnych, zgodności działań z przepisa-
mi prawa czy sprawności realizowanych działań. Nie umniejszając znaczenia 
tych zadań, przed zarządzaniem szkołą należy postawić zupełnie nowe wyzwa-
nia związane z poszukiwaniem nowych źródeł innowacyjności i kreatywno-
ści. Zaproponowany system zarządzania szkołą – od nowatorskich sposobów 
określania celów, poprzez zapewnienie ich sprawnej realizacji, aż do odpowie-
dzialności za i wobec wszystkich interesariuszy – powinien być wypracowany 
w taki sposób, aby ten potencjał innowacyjności i kreatywności obudzić i wy-
korzystać.

Doskonałość operacyjna, czyli czy w szkole jest 
miejsce na strategię

To rozdział zamykający całość rozważań na temat roli i znaczenia zarządzania 
(strategicznego) w szkole. Strategicznego w nawiasie, gdyż myśl przewodnią tek-
stu stanowi wątpliwość, czy chodzi właśnie o zarządzanie strategiczne. Jedno-
cześnie rozdział ten to wprowadzenie do czegoś, co można nazwać zarządza-
niem doskonałością operacyjną, zarządzaniem opartym na działaniu (activity 
based management), którego rolą jest zapewnienie sprawnego/produktywnego 
funkcjonowania wszystkich procesów zachodzących w szkole. 

Określenie „sprawne” bywa synonimem określenia „produktywne”. W na-
ukach o zarządzaniu dominuje myślenie w kategoriach sprawności bądź efektyw-
ności. Jednakże zapomina się często o celowości tejże efektywności czy sprawno-
ści. Prowadzi to niejednokrotnie do absurdów w postaci pogoni za sprawnością/
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efektywnością nie wiadomo w jakim celu. Sprawność działania staje się sprawą 
nadrzędną. Jeżeli zaczynamy zaś myśleć w kategoriach produktywności, odwo-
łujemy się bezpośrednio do celu. Produktywne jest każde działanie, które przy-
bliża nas do osiągnięcia celu. Bezproduktywne będą te działania, które nas do 
celu nie zbliżają lub co gorsza od niego oddalają. Choć wydaje się to oczywistą 
i logicznie prostą obserwacją, w organizacjach wciąż podejmowane są działania, 
których tak rozumianej produktywności nikt nie ocenia. W szkole wykonuje się 
pewne działania, ponieważ zawsze się tak robiło, przepisy tak nakazują, ponie-
waż inne szkoły tak robią, ktoś się czegoś boi. I nikt nie próbuje ocenić produk-
tywności tych działań względem celu.

Co więcej, często sam proces określania celów budzi wiele wątpliwości. My-
śląc o zarządzaniu, a w szczególności o strategicznej perspektywie zarządzania 
szkołą, warto zwrócić uwagę na charakter i sposób formułowania celów. Z jed-
nej strony, jeżeli coś nie zostanie wyrażone w postaci celu, nierzadko pozosta-
je mglistym marzeniem, fantasmagorią, która nigdy nie przejdzie w fazę realiza-
cji. Z drugiej strony, często formułuje się zbyt dużo celów, niekiedy niejasnych 
i wzajemnie sprzecznych. Jest to częściowo związane także z polskim nazewnic-
twem, w którym jedno określenie cel ma kilka różnych znaczeń (tabela 1).

Tabela 1. Różne znaczenia pojęcia cel

Charakter celu Przykłady

Ogólny rezultat, który chcemy osiągnąć (goal) Podniesienie jakości warunków kształcenia 
w szkole

Konkretne kroki i działania, które musimy 
podjąć, aby ten rezultat uzyskać (objective)

Zmodernizowanie wyposażenia sali gimna-
stycznej

Poziom tego rezultatu, który chcemy osią-
gnąć, najczęściej wyrażony w konkretnych 
liczbach (target)

Wymienienie co najmniej 40% sprzętu spor-
towego na nowy

Sens lub powód, dla którego coś w ogóle 
chcemy robić, dla którego chcemy ten rezultat 
uzyskać (purpose)

Zapewnienie uczniom możliwie najbar-
dziej sprzyjających warunków do uczenia się 
i wszechstronnego rozwoju

Źródło: opracowanie własne.

Używając określenia cel, możemy w zależności od sytuacji i kontekstu mieć 
na myśli wszystkie powyższe, jakże różne, jego znaczenia. 

Dopiero w takim kontekście można mówić o doskonałości operacyjnej, wo-
bec której rolą zarządzania jest spojrzenie na szkołę jak na system powiązanych 
ze sobą działań. Najważniejszym problemem w myśleniu o tym, czy w szko-
le nastąpi to, co chcielibyśmy, żeby nastąpiło, jest nie strategia, ale jej przełoże-
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nie na działania. Niezwykle interesującym i obiecującym sposobem interpretacji 
procesów zachodzących w szkole wydaje się propozycja Barbary Czarniawskiej, 
która przedstawia organizację jak sieć działań20. Jeżeli szkoła jest zatem siecią 
działań, to procesy w niej zachodzące określają relacje między tymi działaniami. 
Coimbatore Prahalad i M.S. Krishnan przyrównują z kolei rolę procesów w or-
ganizacji do krwiobiegu w ludzkim ciele21. Zgodnie z tą metaforą wiele chorób 
serca nie jest wcale związanych z poważnymi wadami samego serca, ale proble-
mami właśnie układu krwionośnego. Podobnie w szkole wiele problemów za-
rządczych niekoniecznie musi wynikać ze słabości przywództwa, błędnej wizji, 
niewłaściwie określonej misji czy strategii, braku wiary dyrektora w sukces, ale 
może być spowodowane przez wąskie gardła – jak nazwałby je Eliyahu Gold-
ratt22 – w krwiobiegu szkolnych działań.

Ten sposób myślenia Goldratt nazywa teorią ograniczeń. U jej podstaw leży 
ważna przesłanka – postrzeganie organizacji jako łańcucha powiązanych ze sobą 
działań. Zatem organizacja jako całość będzie tak efektywna, jak pozwoli na to 
jej najsłabsze ogniwo. To najsłabsze ogniwo jest zatem ograniczeniem dla orga-
nizacji23. Inną implikacją, o której wspomina John Ricketts, łączącą się z postrze-
ganiem organizacji jako łańcucha działań, jest stwierdzenie, że bardziej skutecz-
na jest strategia ciągnięcia (pull) niż pchania (push) – łańcuch łatwiej bowiem 
ciągnąć, niż pchać24. Znajduje to znakomite przełożenie na rzeczywistość szkol-
ną, w której „popychanie” kogokolwiek do działania – kojarzące się z wymusza-
niem tego działania – rzadko okazuje się skutecznym sposobem. Przywódca ma 
być tym, który pociąga innych za sobą, często swoim własnym przykładem, swo-
ją energią, wiarą w sukces i przekonaniem, że warto podjąć ten trud i wysiłek, 
żeby osiągnąć przyjęte cele.

Celem zarządzania, patrząc z powyżej zarysowanej perspektywy, jest iden-
tyfi kacja tych ograniczeń – wąskich gardeł w łańcuchu działań, utrudniających 
realizację stawianych przed szkołą celów. To z kolei ma prowadzić do zapew-
niania doskonałości operacyjnej. W ten sposób formułuję przynajmniej częścio-
wo otwarte pytanie, czy szkoła w ogóle potrzebuje tradycyjnie rozumianego za-
rządzania strategicznego. Szczególnie wobec tego, o czym pisał Michael Porter, 
twórca nowoczesnego zarządzania strategicznego – „gdyby nie było konkuren-

20 B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, 
Poltext, Warszawa 2013.

21 C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010, s. 41.
22 E. Goldratt, Łańcuch krytyczny, Werbel, Warszawa 2000.
23 J.A. Ricketts, Reaching the goal: How managers improve a services business using Goldratt’s the-

ory of constraints, IBM Press, USA 2008, s. 35.
24 Ibidem.
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cji, nie istniałby powód, by tworzyć strategię”25. Strategia została bowiem wymy-
ślona jako antidotum na konkurencję26. 

Pewnie dlatego większość autorów zajmujących się zarządzaniem strategicz-
nym w szkole odwołuje się przede wszystkim do koncepcji znanych z zarządza-
nia strategicznego, które powstało na potrzeby sektora przedsiębiorstw mających 
osiągać wysoką efektywność na bardzo konkurencyjnych rynkach. Podobne-
go zabiegu dokonują Brent Davies i Barbara J. Davies, którzy piszą wprawdzie 
o strategicznym przywództwie, ale głównie w kontekście efektywnego rozwoju 
szkoły27. 

Interesującym poznawczo, lecz słabo zoperacjonalizowanym pomysłem jest 
zaproponowany przez przywołanych powyżej autorów model strategicznego 
przywództwa odwołujący się do mądrości na trzech poziomach: ludzi, kontek-
stu oraz proceduralnym28.

Proponowany model zakłada ważną rolę dyrektora szkoły, co zarówno jest 
obiecujące, jak i stanowi jego podstawową słabość. Z jednej strony, to na dyrek-
torze spoczywa w sensie formalnym cała odpowiedzialność za bieżące kierowa-
nie i przyszły rozwój szkoły. Bez woli i zaangażowania dyrektora żadna nowa 
inicjatywa nie jest zatem możliwa. Brent Davies i Barbara J. Davies piszą, że dy-
rektor szkoły musi być strategicznie zorientowany i to jego zadaniem jest pokie-
rowanie procesem formowania strategii w zarządzanej przez niego szkole. Bez 
jego zainteresowania, entuzjazmu i zrozumienia szkoła nie będzie strategicznie 
zorientowana29.

Z drugiej jednak strony, tylko włączenie w to przedsięwzięcie wszystkich in-
teresariuszy – uczniów, pracowników, rodziców, a także lokalnej społeczności 
– stwarza warunki i zapewnia potencjał wystarczający do skutecznego wypra-
cowania prawdziwej wizji rozwoju szkoły i jej urzeczywistnienia w każdym co-
dziennym działaniu. Warto byłoby zatem, myśląc o możliwościach wdrożenia 
zaproponowanego modelu, ponownie przeanalizować udział innych ważnych 
dla szkoły aktorów w formułowaniu strategii.

Pierwszym poziomem mądrości, postulowanym przez Brenta Daviesa i Bar-
barę J. Davies, jest mądrość ludzi30. Składa się na nią ich zdaniem sześć elemen-
tów, które przedstawiono na rysunku 2.

25 J. Magretta, Zrozumieć Michaela Portera. Jak stworzyć dobrą strategię i zdobyć przewagę kon-
kurencyjną, MT Biznes, Warszawa 2014, s. 18.

26 Ibidem, s. 19.
27 B. Davies, B.J. Davies, Strategic leadership, [w:] Th e essentials of School Leadership, red. B. Davies, 

Sage, USA 2009, s. 13.
28 Ibidem, s. 28–34.
29 Ibidem, s. 28.
30 Ibidem, s. 29–31.
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Powyższy schemat wymaga drobnego komentarza. Autorzy w oryginal-
nym modelu nie ujęli tych elementów w formie piramidy, lecz uważam, że war-
to o tym w ten sposób myśleć. Zdolności, kompetencje i motywacja jako swe-
go rodzaju predyspozycje do działania są podstawą do kreatywnego myślenia, 
dzielenia się wiedzą i informacją oraz do partycypacji, mających zdecydowanie 
behawioralny charakter. Poza tym uzupełniłem dzielenie się informacją zapro-
ponowane przez autorów modelu dzieleniem się wiedzą, uznając to pierwsze za 
niewystarczające w kontekście celów i zadań szkoły oraz potencjału prawdziwej 
mądrości. Informacja stanowi wprawdzie cenny zasób dla każdej organizacji, 
lecz wiedza jest zgubionym ogniwem na drodze do mądrości.

Niezwykle ważna jest także mądrość na poziomie kontekstu, oznaczająca 
zdolność widzenia i zrozumienia szkoły w relacji do szerszej społeczności oraz 
edukacyjnego świata, do którego przynależy. Poziom ten obejmuje: zrozumienie 
i rozwój kultury, podzielane wartości i przekonania, rozwój sieci działań oraz 
zrozumienie otoczenia. Nie ma bowiem uniwersalnego przepisu na sukces szko-
ły. Rozwiązania rodzą się w konkretnym kontekście dzięki zrozumieniu kultury 
oraz podzielanych wartości i przekonań31.

Obiecującym pomysłem jest proceduralny poziom mądrości, na którym 
przywołani autorzy umiejscowili wszystkie te elementy, które składają się na 
proces tworzenia i realizacji strategii. Stąd proponowałbym go nazwać nie pro-
ceduralnym, lecz procesowym, żeby podkreślić, iż dotyczy tej części mądrości, 
która pomaga przede wszystkim przełożyć zamierzenia na działania. Autorzy 

31 Ibidem, s. 31–32.

Rysunek 2. Mądrość ludzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Davies,  B.J. Davies, op.cit., s. 29–31.
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dużą wagę przykładają do wypracowania i pełnego zrozumienia wspólnych dla 
wszystkich uczestników modeli teoretycznych leżących u podstaw planowanych 
działań. Wymaga to nie tylko refl eksji, tworzenia wspólnego języka, komunika-
cji/konwersacji, zbudowania wspólnych modeli mentalnych, analizy i w końcu 
wyartykułowania strategii, ale także zaangażowania mądrości ludzi i zrozumie-
nia kontekstu funkcjonowania szkoły32 .

Zależności między kompetencjami a działaniami na poszczególnych pozio-
mach mądrości w przywołanym modelu przywództwa strategicznego stano-
wią swego rodzaju sieć zależności. Może zatem jedyną realną strategią istniejącą 
w szkole jest sieć działań wspierająca wzajemne uczenie się i dopasowanie, któ-
re tworzą z niej organizację uczącą się, zdolną do przedsiębiorczości i innowacji.

Dopasowanie w rozumieniu Michaela Portera „oznacza, że na wartość lub 
koszt jednego działania wpływa to, jak wykonywane są inne”33. Tej świadomości 
nie może zabraknąć dyrektorom szkoły. W trochę inny sposób ujmuje to także 
Peter Senge – twórca pojęcia organizacji uczącej się, nazywając tę nieuniknioną 
konieczność myśleniem systemowym34. Pisze on następująco:

Kiedy nad naszymi głowami gromadzą się chmury, niebo ciemnieje, a liście wirują na wietrze, 
wiemy, że za chwilę będzie padał deszcz. Wiemy także, że opady zasilą wody gruntowe w pro-
mieniu wielu kilometrów, a po burzy wyjrzy słońce. (…) System o nazwie „burza z deszczem” 
można zrozumieć tylko wtedy, gdy analizuje się go w całości, a nie przygląda się oddzielnie 
poszczególnym elementom35. 

Bez pełnego i wielowymiarowego zrozumienia znaczenia tej metafory dyrek-
tor szkoły nie pojmie prawdziwej istoty i roli zarządzania strategicznego w szko-
le, utożsamiając je z planem rocznym, półrocznym, a może jeszcze innym. Cią-
gle jednak jakimś planem, określonymi celami, zasadami, regułami, liczbami, 
które nabierają znaczenia tylko wtedy, gdy zrozumie się w pełni ich istotę i prze-
znaczenie. Wszak w każdej szkole od czasu do czasu można zaobserwować róż-
ne burze z deszczem. Dla jednych będzie to powód do obaw i lęków, a może 
i ucieczki oraz nicnierobienia, a dla innych szansa na zasilenie wód gruntowych 
w promieniu wielu kilometrów.

Przedsiębiorczość i innowacje w rozumieniu Petera Druckera oznaczają 
zdolność do przełożenia tego, co nieco tajemnicze, jak dar, talent, natchnienie 
czy przebłysk geniuszu, na cele i zadania, które następnie można zrealizować 
przez zorganizowaną i systematyczną pracę36. Wszak, jak mówił Johann Wolf-

32 Ibidem, s. 32–34.
33 J. Magretta op.cit., s. 137.
34 P. Senge, op.cit.
35 Ibidem, s. 22–23.
36 P.F. Drucker, Innovation and entrepreneurship: Practice and principles, HarperCollins Publishers, 

New York 1986.
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gang Goethe: „Jeśli jest coś, co możesz zrobić, albo ci się śni, że możesz, zacznij 
to robić. W śmiałości tkwi geniusz, potęga i magia”. Inaczej łatwo stać się, jak pi-
sze Jacek Walkiewicz, jedynie „łapaczem iluzji”37.
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