
 

 

Szkoła zawodowa jako środowisko wspierające uczniów uzdolnionych 
 
 

Do podjęcia tego tematu skłoniły mnie dwa wydarzenia, które miały miejsce w odstępie 

zaledwie kilku dni. Pierwszym była konferencja, jaką 21 marca tego roku zorganizował 

Ośrodek Rozwoju Edukacji pod tytułem „Kompleksowe rozwiązania w edukacji w obszarze 

pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ucznia 6-letniego”, podczas 

której wygłoszono kilka referatów, koncentrujących swe zainteresowania głównie na 

uczniach edukacji wczesnoszkolnej. Kilka dni później, 27 marca, w Sali Lustrzanej Muzeum 

Miasta Łodzi odbyła się gala XVIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół 

Zawodowych. Tym razem do tej konfrontacji stanęło stu czterdziestu pięciu młodych 

twórców z trzydziestu szkół zawodowych z Łodzi i województwa łódzkiego, którzy do oceny 

zespołów jurorów nadesłali 193 prace w trzech konkursach: plastycznym (malarstwo i 

rzeźba), literackim (poezja i proza) oraz fotograficznym. W relacji z tego wydarzenia, 

zamieszczonej w „Obserwatorium Edukacji”
1
 przytoczyłem słowa Henryki Michalskiej – 

dyrektorki ZSP Nr 9 w Łodzi, która to szkoła od jedenastej edycji jest organizatorem  

Przeglądów Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Powiedziała ona podczas 

wystąpienia inaugurującego tegoroczną galę, między innymi te słowa: Szkoła zawodowa 

wspierała, wspiera i będzie wspierać i rozwijać u swych uczniów ich zainteresowania i pasje, 

często jakże odległe od zawodu, który uczniowie zdobywają w szkole. Cieszymy się, że tak 

wielu uczniów zechciało podzielić się z nami swoją pasją, pokazać swoje dzieła i poddać je 

ocenie. Kończąc swe wystąpienie przytoczyła słowa Alberta Einsteina: „Wielkim kunsztem 

wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie 

wiedzy staje się źródłem radości”. – Tę radość widać w Waszych pracach. 

 

Słuchając tych słów uświadomiłem sobie jak bardzo pewne modelowe struktury teoretyczne 

odnoszące się do kategorii ucznia zdolnego, o jakich była mowa na konferencji ORE, oraz 

opracowywane z określonymi wyobrażeniami przez legislatorów podstawy prawne, mające 

umożliwić tym zdolnym uczniom ponadstandardowy rozwój
2
, a także od lat funkcjonujące 

stereotypy o typach szkół i kategoriach uczniów którzy się w nich uczą - rozmijają się z 

codzienna praktyką edukacyjną szkolnictwa zawodowego, mówiąc po prostu – z 

rzeczywistością, znaną nauczycielom pracującym w tych szkołach. 

 

A te stereotypy bywają utrwalane nawet przez niektóre osoby, pełniące kierownicze funkcje 

w szkolnictwie zawodowym,  które - jak byłem tego świadkiem podczas wystąpień w 

dyskusjach o stanie szkolnictwa zawodowego -  głoszą tezę, iż ”szkoły zawodowe to szkoły 

negatywnego wyboru, lub jak kto woli – ostatniego wyboru.” W pewnym sensie jest to w 

wielu wypadkach prawda, jednak tylko wtedy, gdy przyjmie się jako jedyną miarę 

możliwości i szans rozwojowych ucznia jego oceny szkolne, uzyskane w poprzednich etapach 

edukacyjnych i liczbę punktów zdobytych na egzaminie gimnazjalnym. Przy takim kryterium  

faktycznie: do szkół tych najczęściej nie trafiają prymusi, a raczej „średniacy” i ci, których 

system rekrutacji wyeliminował z możliwości kontynuowania nauki w liceach 

ogólnokształcących. A skoro przyjęło się identyfikować oceny szkolne z poziomem 

                                                      
1 http://www.obserwatoriumedukacji.pl/gala-uczniowskich-artystow-ze-szkol-zawodowych/#more-

2375 [Dostęp: 17.05.2014] 

 
2 Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. 



inteligencji ucznia, to i uważa się, że do szkół zawodowych trafiają ci mniej inteligentni. 

Zapewne bywa, że jest to sąd uzasadniony. Lecz nie zawsze.  

 

Bywa, że bardzo dobre oceny uzyskuje uczeń, a najczęściej uczennica, których wskaźnik IQ 

zmierzony w skalach wechslerowskich mieściłby się w przedziale od 90 do 110 punktów, 

czyli wartościach opisujących inteligencję przeciętną. Dobre oceny są bowiem owocem ich 

sumiennej, konsekwentnej pracy, jaką wkładali w zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie 

wrodzonej łatwości przyswajania i przetwarzania wiedzy. Ale znane są też przypadki, gdy 

uczeń z potencjałem intelektu na poziomie wysokim (130 – 149) lub bardzo wysokim 

(powyżej 149) przechodzi przez szkołę podstawową i gimnazjum z ocenami dostatecznymi i 

miernymi, gdyż za tymi sprawnościami jego umysłu nie szły w parze cechy takie jak 

pracowitość, czy autodyscyplina, albo - bywa tak czasami -  jego niekonwencjonalne 

zachowanie, kłopotliwe pytania zadawane nauczycielom i stawianie ich – nierzadko - w 

ośmieszających sytuacjach spowodowały, że dorobił się on opinii ucznia niedostosowanego 

społecznie, krnąbrnego, złośliwego, a w konsekwencji tych etykietek – był nieobiektywnie 

oceniany: nie za wiedzę a za zachowanie. 

 

Jednak nie na tym polega główny błąd popełniany przy ocenianiu inteligencji, a co za tym 

idzie, potencjałów rozwojowych uczniów szkół zawodowych. Nie do wszystkich dotarły już 

zdobycze współczesnej psychologii w zakresie opisywania inteligencji człowieka. Aktualnie 

odchodzi się od wprowadzonego już ponad sto lat temu przez niemieckiego psychologa 

Williama Sterna  Intelligenz-Quotient  (ilorazu inteligencji) – IQ i używanych masowo przez 

dziesięciolecia testów Bineta  lub Wchslera,  pozwalających na jego określenie - jako nie 

podlegającej dyskusji diagnozy ludzkiego potencjału intelektualnego, skrótowo nazywanego 

inteligencją właśnie. Bo też i to ostatnie pojecie nigdy nie zostało jednoznacznie 

zdefiniowane. Każdy kto choć na poziomie propedeutyki uczył się psychologii wie, że 

definicji inteligencji jest co najmniej kilkanaście. Do dzisiaj wśród naukowców nie ma zgody 

„w tym temacie”. Spotkałem się nawet z tezą, nie do końca prześmiewczą, że inteligencja to 

jest to, co mierzy test inteligencji. 

 

Jeszcze 30 lat temu inteligencję sprowadzano do zdolności czysto intelektualnych. Obecnie 

uważa się, że tak rozumiana inteligencja współdziała ze zdolnościami w sferze emocjonalnej, 

motywacyjnej, interpersonalnej i dopiero synteza tych różnych zdolności kilku sfer ludzkiej 

psychiki pozwala na takie lub inne wykorzystanie potencjału intelektualnego człowieka. Z 

tych powodów współczesna psychologia wyróżni kilka typów inteligencji. Są to: 

 

 inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) - sprowadza się do takich sprawności 

umysłowych, jak umiejętności analizowania i syntezy informacji oraz wykorzystania 

posiadanej wiedzy do własnych celów które może też modyfikować. W praktyce 

obejmuje ona zdolność kojarzenia faktów, przeprowadzania operacji prostych 

przekształceń językowych, dokonywania operacji logicznych. Właśnie ten rodzaj 

inteligencji  mierzą zazwyczaj  testów. 

 

 inteligencja werbalna - to zdolność formułowania wypowiedzi, szybkiego i 

adekwatnego znajdowania słów, dobrego rozumienia tekstu wypowiadanego lub 

pisanego.  

 

 inteligencja emocjonalna - polega przede wszystkim na umiejętności radzenia sobie ze 

swoimi emocjami, nazywania ich oraz zauważania i wpływania na emocje innych. 

Wiążą się z nią takie umiejętności umysłowe jak empatia i asertywność. 



 

 inteligencja społeczna - to pokrewna inteligencji emocjonalnej zdolność 

przystosowania się i wpływania na środowisko społeczne człowieka. 

 

 inteligencja twórcza - przejawia się w zdolności do generowania nowych pojęć lub ich 

nieoczekiwanych połączeń. Inteligencji twórczej nie da się mierzyć, ale nie ulega 

wątpliwości, że ludzie posiadają różny jej poziom. 

 

 

Jednak to nie koniec nowego spojrzenia na opisywanie dyspozycji człowieka, a więc ucznia, 

do lepszego lub gorszego funkcjonowania w środowisku, w różnych podejmowanych przez 

niego rolach – także zawodowych. Od 1983 roku, kiedy to Howard Gardner - amerykański 

psycholog, profesor Uniwersytetu Harwarda - ogłosił swoja teorię inteligencji wielorakich, 

pojęcie inteligencji nabrało zupełnie nowego znaczenia. Zakłada ona, że inteligencja w 

klasycznym znaczeniu nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w 

zakresie aktywności intelektualnej, ale że istnieje kilka rodzajów inteligencji - w zależności 

od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi. Na podstawie analizy badań z różnych dziedzin: 

neurologii, psychologii, psychometrii i antropologii wyodrębnił on siedem rodzajów 

inteligencji. Początkowa lista siedmiu rodzajów inteligencji zaczęła się rozrastać, najpierw do 

ośmiu, a później nawet dziesięciu. Oto najczęściej wymieniany zestaw 8 rodzajów 

inteligencji: 

 

 

Typ inteligencji 
Przykładowy 

kierunek rozwoju 
Kluczowe komponenty 

logiczno-

matematyczna 

naukowiec, 

matematyk 

Wrażliwość oraz zdolność do dostrzegania wzorców 

logicznych lub liczbowych; zdolność prowadzenia 

długiego ciągu rozumowania. 

językowa poeta, dziennikarz 
Wrażliwość na dźwięk, rytmy i znaczenie słów; 

wrażliwość na różne funkcje języka. 

przyrodnicza biolog, ekolog 
Wrażliwość na różnice pomiędzy gatunkami; zdolność 

do subtelnej interakcji z żyjącymi stworzeniami. 

muzyczna 
kompozytor, 

skrzypek 

Wrażliwość na rytmy, wysokość i barwy dźwięków, 

ich rozumienie i zdolność do tworzenia; rozumienie 

form ekspresji muzycznej. 

przestrzenna 
pilot, nawigator, 

rzeźbiarz 

Umiejętność trafnego postrzegania świata wzrokowo-

przestrzennego i analizowania swoich pierwotnych 

percepcji. 

cielesno-

kinestetyczna 
tancerz, sportowiec 

Umiejętność kontrolowania własnych ruchów ciała i 

zręczność w radzeniu sobie z przedmiotami. 

interpersonalna 
terapeuta, 

sprzedawca 

Umiejętność dostrzegania i właściwego reagowania na 

nastroje, temperament, motywacje i pragnienia innych 

ludzi. 

intrapersonalna 

osoba o 

szczegółowej, 

trafnej samowiedzy 

Dostęp do własnych uczuć, umiejętność ich 

rozróżniania oraz polegania na nich przy kierowaniu 

zachowaniem; znajomość własnych mocnych stron, 

słabości, pragnień i inteligencji. 

 



Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_wieloraka  

 

 

Warto także wiedzieć, że każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, tyle że 

rozwinięte w różnym stopniu. Tworzą one  niepowtarzalny profil każdej jednostki, który jest 

sumą współdziałających ze sobą, w różnych konfiguracjach, rodzajów inteligencji, 

podlegających dynamicznym zmianom w trakcie życia człowieka. Poszczególne jej rodzaje  

mogą być rozwijane przez ich ćwiczenie. 

  

Powróćmy teraz do naszych rozważań o uczniach szkół zawodowych. Ta przytoczona 

powyżej dawka wiedzy psychologicznej na temat inteligencji ma za zadanie uzasadnić tezę, iż 

szkoły zawodowe są pełne uczniów inteligentnych, także w stopniu ponadprzeciętnym, tyle, 

że niekoniecznie w wersji kognitywnej. O ile dla osiągnięcia sukcesu w zawodzie technika 

mechatronika, informatyka, ale także technika rachunkowości czy ekonomisty właśnie ta 

odmiana inteligencji, zwanej przez Gardnera inteligencją logiczno-matematyczną, jest 

wiodąca, to z łatwością można uzupełnić powyższą tabelkę w jej kolumnie „Przykładowe 

kierunki rozwoju” wieloma zawodami, w których kształcą nasze szkoły zawodowe, dla 

których znaczące są, inne niż ta pierwsza, rodzaje inteligencji. Ot, choćby inteligencję 

przyrodniczą na wysokim jej poziomie przejawiają najprawdopodobniej uczniowie, którzy w 

procesie prawidłowo prowadzonego doradztwa zawodowego wybrali naukę takich zawodów, 

jak technik leśnik, ogrodnik, rolnik, hodowca koni czy pszczelarz. Inteligencja przestrzenna 

pozwoli na osiąganie ponadprzeciętnych wyników w nauce, a później w pracy nie tylko w 

takich zawodach, jak pilot, nawigator czy rzeźbiarz, ale w szerokiej gamie zawodów 

budowlanych, w tym w projektowaniu, a także odgrywa ważną rolę w profesjach takich jak: 

cukiernik, fryzjer ale też kowal czy jubiler.    

 

Można by jeszcze długo ciągnąć listę zawodów, w których o sukcesie decyduje - jako 

wiodąca -  jedna  lub cała wiązka wymienionych powyżej rodzajów inteligencji. Pora jednak 

po takim przygotowaniu wykazać związek, jaki zachodzi między inteligencją (zwłaszcza w 

jej wielorakim przejawie) a zdolnościami – jako że o wspieraniu uczniów uzdolnionych ma 

być mowa. Cóż to takiego te zdolności? Zdolność można zdefiniować jako „to coś”, co 

sprawia, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu, poszczególni ludzie 

osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu się, 

działaniu, twórczości. 

 

Literatura przedmiotu wyróżnia zdolności ogólne, których wyznacznikiem jest przede 

wszystkim inteligencja i myślenie, a także spostrzeganie, zapamiętywanie, tzw. wyuczalność, 

wyobraźnia, sprawność ruchowa (zręczność), wrażliwość emocjonalna oraz zdolności 

specjalne, związane z określoną dziedziną (lub dziedzinami). Według innej koncepcji 

wyróżnia się zdolności (uzdolnienia) muzyczne, plastyczne, techniczne, językowe i literackie, 

matematyczne, przyrodnicze i twórcze. Uczeń jest uznawany za zdolnego jeśli posiada 

wysokie zdolności ogólne, uzdolnienia kierunkowe, predyspozycje twórcze oraz 

charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem zadaniowym.  

 

Ale przecież nie o zdolnościach miała być mowa, a o uzdolnieniach. Rzecz w tym, że 

powszechnie te dwa pojęcia są albo mylone, albo używane zamiennie. Jednak to nie to samo. 

Uzdolnionym jest się zawsze w jakiejś konkretnej dziedzinie: sportowej, plastycznej, 

muzycznej lub literackiej, ale także – przykładowo - matematycznej lub w zakresie języków 

obcych. W odróżnieniu od ucznia zdolnego, a zwłaszcza wybitnie zdolnego (osiągającego 

najczęściej bardzo dobre wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów), uczeń uzdolniony w 



jednej dziedzinie, np. literackiej - zazwyczaj ma trudności w osiąganiu dobrych ocen z tzw. 

przedmiotów ścisłych, lub odwrotnie – matematyk nie 5r4adzi9 sobie z j,. polskim i historią. 

Powszechnie znane są przypadki, gdy uczeń osiągający mierne wyniki z większości 

przedmiotów szkolnych ma mistrzowskie osiągnięcia w sporcie, albo jest frontmanem  

osiągającego sukcesy młodzieżowego zespołu muzycznego.  

 

Dlatego, wracając do myśli Alberta Einsteina, przywołanej przez koleżankę Henrykę 

Michalską, dyrektorkę ZSP Nr 9 w Łodzi, iż wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który 

potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości, z 

głębokim przekonaniem o słuszności takiego twierdzenia, zamierzam w końcowej części tego 

artykułu wykazać, że szkoła zawodowa może i powinna być środowiskiem wspierającym 

swych uzdolnionych, w bardzo różnych dziedzinach, uczniów.  

 

Pierwszym krokiem w kierunku rozwijania uzdolnień jest diagnozowanie i rozbudzanie 

zainteresowań uczniów. Jak przyjęto w psychologii rozwojowej, a za nią także w pedagogice, 

zainteresowanie to „względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania otaczającego 

świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, 

przejawiająca się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk.”
3
 Inaczej definiuje to 

pojęcie Antonina Gurycka: "Zainteresowania są interakcją pomiędzy człowiekiem a światem. 

Polegającą na współwystępowaniu nastawień emocjonalnych, intelektualnych i 

behawioralnych związanych z jednej strony z potrzebami człowieka, z drugiej zaś z 

właściwościami otaczającego świata"
4
. Nie zgłębiając dalej subtelności różnic i aspektów 

tych dwu definicji proponuję przyjąć, że dla nauczyciela najistotniejszym jest wiedzieć, że 

zainteresowanie to taka postawa ucznia, która przejawia się w silnej motywacji do zgłębiania 

wiadomości w wybranej dziedzinie nauki, kultury czy techniki i podejmowania motywowanej 

wewnętrznie aktywności, będącej źródłem jego satysfakcji. Wiadomo także, ze jest to proces 

o swoistej dynamice: od zaciekawienia, przez zainteresowanie do pasji. I że istnieje 

bezpośredni związek między uzdolnieniami a zainteresowaniami, polegający na efekcie 

wzmocnienia pozytywnego, jakim dla ucznia jest sukces, odniesiony w dziedzinie, która go 

najpierw zaciekawiła a później na tyle zainteresowała, że podjął określone działania w tym 

kierunku: przystąpił do olimpiady przedmiotowej, albo uczestniczył zajęciach koła 

teatralnego, kabaretu lub zgłosił swe prace w konkursie plastycznym, fotograficznym czy 

literackim. Jeśli pierwsza taka próba, z powody braku uzdolnień w tej dziedzinie, nie 

skończyła się choćby najmniejszym sukcesem (wyróżnienie, dotarcie do finału nawet 

najniższego szczebla eliminacji), to najprawdopodobniej zainteresowanie tą formą aktywności 

powoli wygaśnie. Natomiast nie ma wątpliwości, że laureat nie tylko odbierze nagrody, 

dyplom, medal czy puchar, ale zostanie przede wszystkim dodatkowo zmotywowany do 

kontynuowania swego zainteresowania, które bardzo szybko ma szanse stać się jego pasją. 

Aby jednak jak najliczniejsze grono uczniów nie traciło motywacji, choć wygrywać może 

zwykle tylko jeden, tworzy się wieloetapowe eliminacje, podczas których nawet ci słabiej 

obdarzeni uzdolnieniami mogą uzyskiwać wyróżnienia i nagrody: w eliminacjach szkolnych, 

miejskich lub powiatowych czy wojewódzkich…  

Przedtem musi jednak ktoś wypatrzeć wśród uczniów takiego potencjalnego laureata, a 

później zaoferować mu formę rozwijania jego zainteresowań, za którymi może stać określone 
                                                      

3
  M. Żebrowska, Psychologia dzieci i młodzieży,, Warszawa 1975 

4
 A. Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1978 



uzdolnienie. Tym kimś może być każdy nauczyciel, niekoniecznie tylko polonistka czy 

bibliotekarka, lub - „z urzędu” - wychowawca klasy lub pedagog szkolny, a tą formą - 

zróżnicowana propozycja zajęć pozalekcyjnych. Wiem, wiem, to nie te czasy, gdy w szkołach 

zawodowych funkcjonowali, na etacie, kierownicy zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym w 

szkołach działało wiele różnorodnych kół zainteresowań, uczniowskich zespołów 

muzycznych, kabaretów, teatrzyków, prowadzono szkolne radiowęzły, wydawano szkolne 

gazety w których nie tylko pisano o szkolnych sukcesach i bolączkach, ale gdzie mogli 

publikować uczniowscy literaci. Czy jednak współcześnie, w obecnych realiach 

budżetowych,  jest to całkowicie niemożliwe? Śmiem twierdzić coś przeciwnego.  

 

Są na to dowody. Nie szukając  daleko posłużę się przykładem przywoływanego tu już 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi. Od kilku lat działają tam nie tylko 4 sekcje 

oferujące zajęcia sportowe, nie tylko dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do 

egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nie tylko zajęcia 

wyrównawcze, ale także liczne formy zajęć pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie 

mogą rozwijać swoje zainteresowania, szlifować talenty, poznawać różnorodne dziedziny 

nauki i sztuki. Są to: szkolne koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich, szkolne koło 

turystyczno – krajoznawcze, Klub Europejski EURONIKA, Klub Czytelnika. Poza tym 

prowadzone są zajęcia w kołach: polonistycznym, historycznym, informatycznym, 

fizycznym, elektronicznym, ekologiczno-chemicznym, fotograficzno-informatycznym, a 

nawet kole promocji zdrowia.
5
 Ponadto w szkole działa i odnosi sukcesy „Kabaret Bez 

Nazwy” a wielu uczniów muzykuje. Uczniowie tej szkoły, dzięki wspieraniu ich 

zainteresowań, odnoszą liczne, wojewódzkie i ogólnopolskie sukcesy w konkursach i 

turniejach, związanych z zawodami, w jakich szkoła kształci. Na upowszechnienie zasługuje 

jeszcze jedna inicjatywa, którą jest organizowanie szkolnego konkursu MOJE ŻYCIE – 

MOJA PASJA, w którym uczniowie prezentują swoje zainteresowania. 
6
  

 

Jak to możliwe? Wystarczy, że każdy nauczyciel podejmie się, w ramach tzw. „godziny 

karcianej”, prowadzenia raz w tygodniu spotkania określonego koła zainteresowań czy innej 

formy zajęć pozalekcyjnych. Nie trzeba chyba dodawać, że to nie może wystarczyć: sukcesy 

uczniów tej szkoły to w dużej mierze zasługa jej nauczycieli, którzy wspierają swych uczniów 

nie patrząc tylko na zegarek… 

 

O tym jak zajęcia pozalekcyjne są finansowane w naszym kraju opisano w raporcie z 

sondażu, jaki w 2012 roku przeprowadził Instytut Badań w Oświacie, zatytułowanym „System 

finansowania zajęć pozalekcyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego”.
7
  Na jego 25. 

stronie ukazano wyniki badań, w którym jednostki samorządu terytorialnego (jst) 

odpowiadały na pytanie, dotyczące oszacowania jaki procent zajęć pozalekcyjnych 

prowadzony jest na jakich zasadach. Oto one: 47% tych zajęć realizowanych jest w ramach 

godzin „karcianych” nauczycieli, 12% stanowi godziny w ramach etatów nauczycielskich, 

18% stanowi godziny ponadwymiarowe  nauczycieli, 20% finansowanych jest w ramach 

umów cywilnoprawnych a 3% tych zajęć prowadzonych jest przez osoby nie będące 

nauczycielami. 

                                                      
5 Źródło: http://zsp9.pl/pliki/oferta_zajec_pozalekcyjnych_w_ZSP_nr_9_w_Lodzi.pdf [Dostęp: 

17.05.2014] 
6 Źródło: http://zsp9.pl/index.php?mode=wydarzenia&ppAktualnosci=1#&news=1 [Dostęp: 

17.05.2014] 
7Źródło:http://www.bc.ore.edu.pl/Content/464/systemy+finansowania+zajec+pozalekcyjnych+przez+
samorzady_raport+.pdf [Dostęp: 17.05.2014] 

 



 

Jak powszechnie wiadomo od kilku już lat nasze szkoły mogą ubiegać się, na różne 

edukacyjne cele, o środki z programów pomocowych Unii Europejskiej. W tym samym 

raporcie, na kolejnej stronie, znajduje się na ten temat taka informacja: Zapytano 

przedstawicieli badanych samorządów, czy w ciągu ostatnich dwóch lat Państwo jako 

samorząd (lub szkoły) pozyskali pieniądze na zajęcia pozalekcyjne ze środków UE? Uzyskano 

następujące odpowiedzi: Tak, napisaliśmy projekt i zdobyliśmy dofinansowanie 

odpowiedziało 49% badanych samorządów, tak, uczestniczymy (uczestniczyliśmy) w 

projekcie zarządzanym przez inny podmiot podało 11% samorządów. Aż 25% respondentów 

podało, że miały u nich miejsce oba te sposoby pozyskiwania środków unijnych na zajęcia 

pozalekcyjne i tylko 15% badanych jst odpowiedziało, że nie pozyskiwało na zajęcia 

pozalekcyjne z tego źródła pieniędzy. 

 

Warto przeczytać tą, mało znaną, publikację, choćby po to, aby porównać sytuację swojej 

szkoły z  bardziej reprezentatywnym dla sytuacji całego kraju obrazem .
8
 Ale także po to, aby 

znaleźć tam inspirację do zastosowania nieznanych dotąd rozwiązań w uzyskiwaniu środków 

na wspieranie uzdolnień swoich uczniów. 

 
A znaleźć warto! Warto, gdyż szkoła zawodowa nie powinna ograniczać swojej misji 

wyłącznie do przygotowania swych uczniów do ról zawodowych. Przecież po jej ukończeniu 

będą oni funkcjonowali w społeczeństwie, w swym miejscu zamieszkania, w swej rodzinie, 

nie tylko jako sprzedawca, mechanik czy operator obrabiarki. A co jeszcze ważniejsze – 

powinni być ludźmi, dla których życie, to nie tylko praca zarobkowa, a realizacja swoich 

zainteresowań i pasji właśnie! 

 

Włodzisław Kuzitowicz 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                      
8 Badaniem objęto 353 samorządy z wszystkich typów i szczebli samorządów terytorialnych: od 

sejmików wojewódzkich do samorządów gmin wiejskich. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

  

 

 

  


