
Błądzić jest rzeczą ludzką. Tylko czy to były błędy? 

Odpowiedź na artykuł S. Wlazło „Nowy nadzór – nowe wyzwania” 

  

Wpierw chciałbym sprostować kilka nieporozumień, jakie stały się podstawą kilku 

chybionych zarzutów, skierowanych pod moim adresem, a zawartych w artykule Pan Stefana 

Wlazło, zatytułowanym " Nowy nadzór - nowe wyzwania", wydrukowanym w nr. 40 "Gazety 

Szkolnej". Sprostowanie to jest konieczne, bowiem jego brak może wśród Czytelników pisma 

spowodować fałszywe wyobrażenie o rzeczywistym obrazie sytuacji, jaka od dłuższego czasu 

istnieje wokół kolejnych pomysłów na sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i 

pozostałymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w naszym kraju. 

 

Po pierwsze. Nigdy nie twierdziłem, że wokół projektów form nadzoru pedagogicznego nie 

toczyła się od dawna w środowisku oświatowym wymiana poglądów. Znane mi są także 

liczne wypowiedzi uczestników różnych forów wymiany myśli nauczycieli i dyrektorów 

szkół – w tym zwłaszcza na internetowej stronie OSKKO. Mój zarzut skierowany jest 

wyłącznie pod adresem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i dotyczy 

obowiązkowej procedury konsultacji społecznych, poprzedzającej akt podpisania 

rozporządzenia. I z tego zarzutu nie wycofuję się ani o krok! Dziwi mnie tylko, że to akurat 

pan Stefan Wlazło podejmuje ze mną w tej sprawie polemikę. Chyba, że jest to pierwszy trop 

silnej identyfikacji, zdawałoby się niezależnego eksperta, z ekipą władzy. 

 

Po drugie. To  nie ja wprowadziłem czytelników w błąd, twierdząc, że „Jedna szkoła będzie 

określona jako „ADCE”, a druga „CAED”. Która z nich jest lepsza?” To twórcy 

rozporządzenia nie dołożyli należytych starań, aby ich skomplikowana koncepcja ewaluacji 

pracy szkoły była jasna i dla wszystkich osób czytających ten tekst zrozumiała. I to nie ja 

pierwszy zinterpretowałem w taki sposób możliwość posługiwania się symbolami literowymi 

dla określenia jakość pracy szkół. To taką właśnie interpretację, pojawiającą się w mediach, 

miałem na myśli pisząc: „ Nie uda się, do czego tak tęsknią niektórzy, układać z takich 

klocków ogólnowojewódzkich i ogólnopolskich rankingów szkół!” Na marginesie dodam, że 

w pełni popieram taką właśnie, literową, nie cyfrową, formę określania poziomów osiągania 

przez szkoły poszczególnych wymagań, gdyż to właśnie nieodwołalnie uniemożliwi 

obliczanie średnich wskaźników dla szkół, ich typów czy określonych obszarów 

terytorialnych. 

 

Po trzecie. Kolejny błąd (elementarny?!), jaki wytknął mi Autor sprostowania, moim 

zdaniem, nie tyle jest błędem, co kolejnym skutkiem niejasności tekstu projektu. Dla 

zwykłego czytelnika projektu znikąd nie wynika, że charakterystyka wymagań na poziom B 

winna być czytana łącznie z wymaganiami na poziom D. W § 7 ust. 5 projektu rozporządzenia 

zapisano jedynie opis (także dość zagmatwany),   sposobu  określania wymagań na poziomy inne 

niż te dwa opisane: „5. Poziom E ustala się, jeżeli szkoła lub placówka nie spełnia danego 

wymagania na poziomie D. Poziom C ustala się, jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane 

wymaganie na poziomie wyższym niż poziom D, ale niższym niż poziom B. Poziom A ustala się, 

jeżeli szkoła lub placówka spełnia dane wymaganie na poziomie wyższym niż poziom B.” Również 

w dołączonym do projektu uzasadnieniu próżno byłoby szukać takiego wyjaśnienia. No cóż, nie 

od dzisiaj wiadomo, że to co autor miał na myśli zwykle najlepiej wiedzieli nauczyciele języka 

polskiego. A mój Szanowny Adwersarz,  jeśli znowu nie popełniam kolejnego błędu, taką właśnie 

rolę pełnił, nim stał się ekspertem „od mierzenia marynarek”. ( To taka „kmina” dla bywalców 

szkoleń, prowadzonych w czasach mierzenia jakości pracy szkoły przez Pana Stefana.) 



 

W tym samym akapicie artykułu „Nowy nadzór – nowe wyzwania” zasłużyłem na docenienie 

przez jego Autora mojej troski o wskaźniki udowadniające spełnianie przez szkoły wymagań. I 

już śpię spokojnie – bo pracowały nad tym gremia wybitnych specjalistów  (słyszałem że 

socjologów) z Uniwersytetu Jagiellońskiego a także ( tym razem bliżej nie zidentyfikowanych) 

ekspertów w zakresie ewaluacji. Nie dziwię się, bo ktoś musi te środki unijne skonsumować.  

 

Po czwarte. Sprawa zapisu terminu „nadzór pedagogiczny” w Konstytucji R.P. Akurat tak się 

składa, że nieźle znam treść naszej ustawy zasadniczej. Przypomnę tym, którzy akurat nie mają jej 

treści pod ręką, że jest to zapis Art. 70 ost.3, w którym,  między innymi, zapisano: „Warunki 

zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich 

finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami 

wychowawczymi, określa ustawa.” Przykro mi, ale nadal twierdzę, że uzasadnianie tym zapisem 

odstąpienia od zapowiadanej likwidacji urzędu kuratora  jest słabym usprawiedliwieniem 

zaniechania obietnic składanych podczas kampanii wyborczej a także w chwili obejmowania 

władzy przez PO i zdominowany przez nią Rząd. Konstytucja nie mówi gdzie ten nadzór ma być 

usytuowany. A że nie tylko mnie to określenie się nie podoba,  wiedzą o tym wszyscy uczestnicy 

IV Kongresu Zarządzania Oświatą OSKKO, którzy słuchali pani wiceminister Krystyna Szumilas. 

A tak przy okazji: jakoś nikogo nie razi, że mimo zapisu w Konstytucji nie istnieją w Polsce i to 

od bardzo, bardzo dawna, zakłady wychowawcze. Co to takiego jest? Proponuję szybko 

przemianować młodzieżowe ośrodki wychowawcze na zakłady – bo tak każe Konstytucja! 

 

Mam przekonanie, nie krusząc kopii o słowa, że można (nie zmieniając Konstytucji) na nowo 

zdefiniować to zadanie i przekazać je do realizacji wyspecjalizowanym, niezależnym od 

polityki, podmiotom jedynie ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty. Ale to już 

mrzonka. Przecież ta sama pani wiceminister Szumilas już 28 września ubiegłego roku tak 

napisała w odpowiedzi na interpelację poselską nr. 4813 w sprawie konieczności 

wzmocnienia nadzoru pedagogicznego kuratoriów: „Wśród zadań kuratorów oświaty istnieją 

natomiast zadania związane z nadzorem nad działalnością szkół i placówek, które nie 

stanowią nadzoru nad jakością ich pracy, np. zadania dotyczące nadzoru nad zgodnością 

działalności z prawem. Część z tych zadań z pewnością mogłyby przejąć inne organy, takie 

jak wojewoda lub samorząd województwa czy organy prowadzące szkoły i placówki.  

Dla zagwarantowania wysokiej jakości pracy szkół i placówek niezbędne jest jednak 

funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnej za tę jakość, a więc powołanej do sprawowania 

nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami.” A więc – koniec marzeń o realizacji 

idei „ Jak najmniej państwa w państwie!” 

 

Po piąte. Zupełnie nie rozumiem dlaczego Szanowny „Sprostowywacz” moich błędów 

błędem określa nazywanie rzeczy po imieniu. Pisze: „Bardzo mnie razi "upolitycznianie" 

edukacji”. Tego się po osobie mojego „edukatora” nie spodziewałem. I kto to mam taki 

wstręt do polityki! Chętnie posłuchałbym o tym, jak to w całkowitej niezależności od polityki 

był Pan Wlazło wizytatorem kuratorium, jak udało się Mu wydać w CODN w Kaliszu, w roku 

1978,  książkę „Teoria decyzji a kierowanie szkołą” , gdy ministrem oświaty i wychowania 

był tow, Jerzy Kuberski?. A propos – rozumiem, że deklaracja „nie należę do żadnej partii”  

dotyczy stanu „tu i teraz”… 

 

A wracając do meritum. Jestem pedagogicznym dzieckiem łódzkiej szkoły pedagogiki 

społecznej, stworzonej przez Helenę Radlińską, rozwiniętej przez Aleksandra Kamińskiego i 

kontynuowanej przez jego uczniów. I to tam nauczono mnie, że jednostka i jej środowisko 

pozostają ze sobą w sprzężeniu zwrotnym. I że każda instytucja edukacyjna i każde 



środowisko wychowawcze nie działa w izolacji od układów makro – w tym także od świata 

polityki. 

 

Mój jedyny w tej sprawie dylemat polega na tym, czy powinniśmy przyjąć do wiadomości, że 

„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, czy też podejmiemy trud zmiany 

naszej III R.P. według zasady przeciwnej, że „Jakie będą Rzeczpospolite,  takie ich młodzieży 

chowanie”! 

 

Po szóste. Moim, rzekomym, błędem jest – zdaniem Autora sprostowania – to, że  

zastanawiam się tylko nad reorganizacją struktury kuratoryjnej i nie dostrzegam, że 

Rozporządzenie w znacznym stopniu zwiększa autonomię szkół . Przepraszam bardzo, ale 

mogę chyba sam sobie określać priorytety moich publikacji. Być może wkrótce podejmę 

temat „Autonomia polskiej szkoły – model a rzeczywistość”. (Ulubiona konstrukcja tytułu 

mojej byłej szefowej – prof. Ireny Lepalczyk) Ale w tamtym artykule pisałem głównie o 

organie nadzoru! A co do wzorów zagranicznych – nie napisałem wszak, który system , z 

jakiego kraju, jest lepszy. Celem  tej zagranicznej „wstawki” było jedynie uzasadnienie 

mojego przekonania, że nie maja racji ci, którzy twierdzą, że wszyscy centralizują nadzór 

pedagogiczny. A zarzut, że przykład Finlandii jest mało trafny, bo to kraj, który liczy niewiele 

ponad trzy miliony mieszkańców,  pominę milczeniem. Znaczy – najlepiej skorzystać z 

doświadczeń Chińskiej Republiki Ludowej? (Ponad 1,3 miliarda mieszkańców!) 

 

A tak na marginesie: to nie ja stałem za tym, że przed rokiem, podczas III Kongresu 

Zarządzania Oświata OSKKO jego organizatorzy umożliwili uczestnikom wysłuchanie     

Heikki K. Lyytinena, sekretarza generalnego Fińskiej Rady ds. Ewaluacji Oświaty, który 

wygłosił bardzo interesujący wykład pod tytułem „Nowe kierunki ewaluacji oświaty w 

Finlandii”. 

 

 

Na zakończenie jeszcze tylko o jednym wątku. Pan Stefan Wlazło wspomina zasługi 

„nieodżałowanej pamięci Ireny Dzierzgowskiej”. Podzielam Jego atencje do tej osoby, 

rozumiejąc jednocześnie że ma On szczególne powody do wdzięczności. Wszak znaczący 

procent z Jego 156 publikacji powstał we współautorstwie ze Zmarłą byłą wiceminister lub 

dzięki Niej! Co nie zmienia faktu, że Pani Irena zachowała do końca wysoki poziom 

asertywności, jeśli chodzi o postawę do poczynań obecnej ekipy z resoru edukacji. W 

Społecznym Monitorze Edukacji [: http://www.monitor.edu.pl/analizy/analiza-dzialan-men-

finansowanych-z-efs-w-2008-roku-czesc-1.html] do dziś można przeczytać tekst, 

zatytułowany „Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku. Część 1”. Przytoczę 

jedynie małe fragmenty:  

 

„Niniejsza analiza obejmuje jedynie pierwsze działanie MEN zapisane w Priorytecie III. 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałe działania zostaną opisane w kolejnych 

opracowaniach. […]Działanie 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie. 

Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań 

systemu oświaty. […]Uwagi do projektu:  

 

Język opisu jest tak kuriozalny, że utrudnia zrozumienie, o co naprawdę chodzi. Na przykład 

co znaczy takie zdanie „wypracowanie narzędzia służącego do stosowania wskaźników 

umożliwiających dokonywanie stałej oceny wpływu podejmowanych działań edukacyjnych na 

jakość pracy szkoły”? Narzędzie do stosowania wskaźników? Horror. […]Z czterech 

projektów opisanych w działaniu 3.1. trzy zasługują na bardzo krytyczną ocenę. Zaplanowana 

http://www.monitor.edu.pl/analizy/analiza-dzialan-men-finansowanych-z-efs-w-2008-roku-czesc-1.html
http://www.monitor.edu.pl/analizy/analiza-dzialan-men-finansowanych-z-efs-w-2008-roku-czesc-1.html


w nich modernizacja systemu nadzoru nie niesie żadnych nowych rozwiązań, skupia się 

natomiast na opisie aktualnie funkcjonujących urzędów. Nie wiadomo jak raporty i 

publikacje, które mają być efektem projektu wpisują się w program wyborczy Platformy 

Obywatelskiej, w którym była mowa o likwidacji kuratoriów. Opisywanie likwidowanych 

instytucji może mieć co najwyżej wartość historyczną. Wszystkie analizowane tu projekty są 

przeszacowane. Łączna, przeznaczona na nie w 2008 roku kwota wynosi 55 milionów złotych. 

Te pieniądze można by przeznaczyć na:  

- 1000 małych przedszkoli (koszt przedszkola o alternatywnych formach organizacyjnych 

wynosi ok. 50 tyś. zł rocznie)  

- albo ok. 100 boisk szkolnych (a 500 tysięcy złotych)  

- albo ok. 1.000.000 godzin pozalekcyjnych! [ 

 

Irena Dzierzgowska napisała to 30 stycznia 2008. Już nic więcej nie napisze! 

 

No cóż. Tysiąca małych przedszkoli nie ma. I nie będzie. Ale  już wydano, a wkrótce popłyną 

kolejne setki tysięcy, miliony złotych (i to nieważne, że z unijnej kasy) na honoraria dla 

ekspertów, autorów narzędzi i poradników, wykładowców licznych szkoleń,  i ewaluacji 

ewaluacji… I machina ta już ruszyła. Choć rozporządzenie nadal nie jest podpisane, nie 

wiadomo od kiedy będzie obowiązywać, to już od wielu miesięcy ogłaszają się Ci Którzy 

Wiedzą, że będą szkolić! Żadne euro się nie zmarnuje, do Brukseli nie wróci….  A za dwa – 

trzy lata będę znowu miał o czym pisać…. 

 Włodzisław Kuzitowicz 

  

   

 

 


