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Strony 180 - 182

Ustawa o ustroju szkolnictwa nie przewidziała specjalnych szkół kształcących nauczycieli szkół 

zawodowych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, prowadzący praktyczną naukę zawodu oraz 

instruktorzy musieli mieć wykształcenie zawodowe, praktykę zawodową, przygotowanie 

społeczno-obywatelskie, wykształcenie i praktykę pedagogiczną. W celu przygotowania społeczno-

obywatelskiego i pedagogicznego kandydatów na nauczycieli miały być organizowane specjalne 

studia lub kursy pedagogiczne, z tym, że dla mistrzów nauka miała być poszerzona o przedmioty 

uzupełniające wykształcenie ogólne słuchacza.

21 października 1932 r. prezydent RP wydał rozporządzenie o kwalifikacjach zawodowych do 

nauczania w szkołach i na kursach zawodowych. Dzieliło ono przedmioty nauczania w szkołach 

zawodowych na: przedmioty zawodowe, przedmioty pomocnicze (ściśle związane i niezwiązane 

bezpośrednio z zawodem) oraz praktyczną naukę zawodu. Zgodnie z postanowieniami ustawy o 

ustroju szkolnictwa od nauczycieli przedmiotów zawodowych wymagano ukończenia odpowiedniej

szkoły wyższej (gdy mieli pracować w liceum lub gimnazjum zawodowym), bądź liceum 

zawodowego lub innej podobnej szkoły (w przypadku pracowników szkoły zasadniczej stopnia 

niższego albo dokształcającej), odbycia praktyki zawodowej nienauczycielskiej, ukończenia kursów

pedagogicznych i odbycia praktyki pedagogicznej. Podobne były wymagania stawiane 

nauczycielom przedmiotów pomocniczych, ale w tym wypadku kwalifikacje uzyskać mogły także 

osobyuprawnione do nauczania w odpowiadających poszczególnym szkołom zawodowym szkołach

ogólnokształcących, które dodatkowo ukończyły kursy specjalne, wprowadzające w zagadnienia 

szkolnictwa zawodowego. Ustalanie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

pozostawiono w gestii ministra WRiOP. Instruktorom zawodu postawiono takie wymagania jak 

nauczycielom przedmiotów zawodowych, z tym że wystarczało tu ukończenie szkoły zawodowej 

stopnia gimnazjalnego lub szkoły mistrzów czy nadzorców. Rozporządzenie nieokreślało 

kwalifikacji nauczycieli w szkołach mistrzów, nadzorców, przysposobienia zawodowego oraz na 

kursach zawodowych, powierzając ich ustalanie ministrowi WRiOP. On też lub wyznaczone przez 



niego władze szkolne, miały stwierdzać i przyznawać kwalifikacje we wszystkich przypadkach. 

Postanowienia przejściowe omawianego rozporządzenia postanawiały o zachowaniu kwalifikacji w 

przypadku osób, które je dotąd nabyły, dla określonych przez MWRiOP szkół i przedmiotów.

Ustawa i rozporządzenie nadały duże znaczenie systemowi kursów pedagogicznych, które miały się

stać substytutem zakładów kształcenia nauczycieli szkół zawodowych. Szczegółowe programy 

kursów opracowane zostały w 1935 r. Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych miało na 

celu zapoznanie uczestników z głównymi prądami w pedagogice, systemem organizacji 

szkolnictwa, dydaktyką nauczania przedmiotów zawodowych oraz wydawnictwami i czasopismami

pedagogicznymi. Kurs dla nauczycieli zawodu trwał 68 godzin i pomijał zagadnienia 

psychologiczne. ZygmuntWiatrowski pisze, że organizowane kursy nie zaspakajały potrzeb 

szkolnictwa zawodowego, gdyż ówczesne władze oświatowe z całą konsekwencją przeszkalały na 

wymienionych kursach nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych, nie 

dopuszczały nikogo do stabilizacji w szkolnictwie zawodowym bez takiego kursu, natomiast 

niewiele zajmowano się nauczycielami zawodu, a już zupełnie pomijano nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. Autor ten podaje, że w latach 1935-1938 przeszkolono 1104 nauczycieli i 

instruktorów szkół zawodowych i wydano 2700 dyplomów nauczycielskich. Kursy prowadzone 

były w formie studiów pedagogicznych na akademiach handlowych, zwłaszcza SGH, przy Wolnej 

Wszechnicy w Warszawie, dla rolników przy Uniwersytecie Poznańskim, w tzw. klasach 

pedagogicznych przy liceach zawodowych (gospodarczych), w Szkole Gospodarczej w Snopkowie 

(którą próbowano przekształcić w instytut kształcący nauczycieli gospodarstwa w szkołach 

rolniczych oraz gospodarstwa domowego w szkołach gospodarczych) oraz w formie kursów 

pedagogicznych dla czynnych nauczycieli i instruktorów prowadzonych przez Towarzystwo 

Oświaty Zdrowotnej.

Rozporządzenie ministra WRiOP z 15 marca 1937 r. dopuściło do nauczania w szkołach i na 

kursach zawodowych asystentów akademickich, uznając pod pewnymi warunkami ich pracę za 

równoznaczną z odbyciem praktyki pedagogicznej i nienauczycielskiej.

Przepisy normujące kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych były kolejnym krokiem ku 

podniesieniu ich poziomu, a także ku zrównaniu ze szkołami ogólnokształcącymi. Nauczyciele 

szkół zawodowych (nie dotyczyło to instruktorów) nie tylko musieli posiadać równie wysokie 

wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, ale także stawiano im wymóg dodatkowy –odbycia 

praktyki zawodowej (nienauczycielskiej). W sumie musieli więc spełnić więcej warunków niż ich 

koledzy ze szkół ogólnokształcących. Profesor F. Dąbrowski, który złożył w tej sprawie memoriał 



do ministerstwa wskazywał, że kwalifikacje te były wyższe od wymogów stawianych przez życie 

gospodarcze, stąd aby zyskać współpracę wybitnych fachowców, należy im zapewnić 

wynagrodzenie nawet lepsze niż w przemyśle, bo inaczej nie przejdą do szkolnictwa, a szkoła 

zdobędzie jedynie bardzo mierne siły. Niskie wynagrodzenia nauczycieli obok braku zakładów 

systematycznego kształcenia nauczycieli szkół zawodowych przy wysokich wymogach 

kwalifikacyjnych, stanowiły przyczyny poważnego braku nauczycieli. […]

0d s. 192

4.2.Szkoły zawodowe w świetle ustawy o ustroju szkolnictwa.

[...]

Ustawa ustaliła strukturę systemu szkolnictwa zawodowego. 

Ważnym elementem systemu szkolnictwa zawodowego stały się szkoły dokształcające, a to ze 

względu na wprowadzony przez art. 15 ustawy obowiązek dokształcania, obejmujący młodzież, 

która wypełniła już obowiązek szkolny i nie uczęszcza do żadnej szkoły, a nie ukończyła jeszcze 18

lat. Dawniej dotyczył on jedynie młodzieży zatrudnionej w rzemiośle, przemyśle i handlu221. 

Szkoły dokształcające zawodowe przeznaczone były dla młodzieży, pracującej zawodowo i 

zdobywającej w warsztacie pracy wykształcenie praktyczne. Szkoła miała je pogłębiać, dając także 



teoretyczną wiedzą zawodową. Nauka w szkole dokształcającej, której program oparty był na 

pierwszym lub drugim szczeblu programowym szkoły powszechnej, miała trwać 3 lata 

(ewentualnie, na mocy decyzji ministra WRiOP 2 lub 4 lata). 

Szkoły zawodowe stopnia niższego miały mieć, według słów ustawy, charakter wybitnie 

praktyczny.Przeznaczone były dla młodzieży, która ukończyła 13-14 lat i miała za sobą naukę w 

zakresie pierwszego szczebla programowego szkoły powszechnej. W zależności od zawodu nauka 

w nich miała trwać 2 lub 3 lata. 

Szkoły zawodowe stopnia niższego miały mieć, według słów ustawy, charakter wybitnie 

praktyczny.Przeznaczone były dla młodzieży, która ukończyła 13-14 lat i miała za sobą naukę w 

zakresie pierwszego szczebla programowego szkoły powszechnej. W zależności od zawodu nauka 

w nich miała trwać 2 lub 3 lata. 

Szkoły zawodowe stopnia gimnazjalnego dają obok przygotowania praktycznego przygotowanie 

zawodowe teoretyczne oraz uwzględniają w potrzebnym zakresie wykształcenie ogólne–zapisano w

ustawie. Ich program miał być oparty na drugim bądź trzecim szczeblu programowym szkoły 

powszechnej i rozłożony, w zależności od zawodu, na 2-4 lata. Uczniami mogła być młodzież nie 

młodsza niż 13-letnia.

Nowością w tej strukturze były licea zawodowe, dające uprawnienia do kontynuowania nauki w 

uczelniach wyższych, które dotąduzyskiwali wyłącznie absolwenci szkół ogólnokształcących. 

Rozporządzenie ministra miało określić do jakich uczelni i na jakich warunkach będą przyjmowani 

absolwenci liceów zawodowych. Cele liceów zawodowych zostały określone podobnie jak 

gimnazjów, z zaznaczeniem, że dawane przygotowanie ma być głębsze. Te 2-3 letnie szkoły miały 

być przeznaczone dla absolwentów gimnazjów ogólnokształcących, którzy ukończyli przynajmniej 

16 lat. Trójstopniowość zasadniczych szkół zawodowych, obok dopasowania do systemu 

kształcenia ogólnego, wiązano ze zróżnicowaniem zadań przyszłych pracowników. Przytaczano 

przykład zawodu metalowca w dziale mechanicznym, gdzie można było wyróżnić: 1) wykonawców

bezpośrednich, wprawionych w ręcznej obróbce metalu, 2) wykonawców bezpośrednich 

zatrudnionych przy obróbce mechanicznej, 3) pracowników organizujących procesy produkcji. Do 

każdego z zadań miał przygotowywać inny stopień szkoły zasadniczej. 

W nowym systemie zachowane zostały szkoły mistrzów i szkoły nadzorców, których zadaniem 

byłoposzerzanie wiedzy zawodowej wykwalifikowanych rzemieślników i pracowników 



przemysłowych. Przeznaczone były dla osób, które zdały egzamin czeladniczy (lub posiadały 

podobne, uznane przez MWRiOP kwalifikacje) oraz odbyły 3-letnią praktykę zawodową. Zgodniez 

postanowieniami ustawy funkcjonujące przy tych szkołach komisje mogły nadawać tytuł mistrza 

danego rzemiosła.

Najkrótszy, bo tylko roczny okres nauki przewidziany był w szkołach przysposobienia 

zawodowego, które miały dawać elementy wiedzy zawodowej dlawprowadzenia w 

zawód.Przeznaczone były dla absolwentów wszystkich szkół powszechnych, nie było też 

ograniczeń wieku. Natomiast minister mógł uzależnić przyjęcie do nich od odbycia praktyki 

zawodowej. 

Najmniej ustawa mówiła o kursach zawodowych, wyjaśniając jedynie, że przeznaczone są dla osób 

specjalizujących się w pewnych działach danego zawodu. Od szkół kursy zawodowe różniło 

ograniczenie do kształcenia czysto zawodowego, z pominięciem przedmiotów ogólnych, szersza 

baza rekrutacyjna, bez barier wiekowych, luźne zasady organizacyjne. 

s. 192

Organizacja szkolnictwa zawodowego 

Podstawową cechą nowego systemu szkolnictwa zawodowego było jego dopasowanie i 

upodobnienie do organizacji do szkolnictwa ogólnokształcącego. Oczywistym celem takich 

przekształceń było zrównanie rangą, a przynajmniej zbliżenie obu torów kształcenia, likwidacja 

tzw. ślepych ścieżek, umożliwienie uczniom szkół zawodowych kontynuacji nauki w szkołach 

ogólnokształcących. Janusz Jędrzejewicz powiedział, że zadaniem jest przesunięcie punktu 

ciężkości na wytworzenie inteligencji zawodowej przez skierowanie części młodzieży ze szkół 

ogólnych do zawodowych liceów. Te cechysystemu wzmacniał artykuł ustawy mówiący, że: W 

miarę możności będą tworzone kursy, na których odpowiednio uzdolnieni absolwenci różnych 

stopni szkół zawodowych, pragnący przejść do szkół wyższych stopni, będą mogli uzupełnić swe 

wykształcenie225. Nowa organizacja miała zapobiec skutecznie hipertrofii szkolnictwa średniego 

ogólnokształcącego, pokrzywdzeniu szkolnictwa zawodowego. Rozwiązania te znalazły uznanie w 

oczach większości zainteresowanych tą sprawą, czego wyrazem była m.in. opinia uczestników 

zjazdu nauczycieli szkół technicznych i przemysłowych w lutym 1932 r., miały jednak i swych 

przeciwników. Dowodzili oni, że zadaniem szkoły zawodowej powinno być jedynie wykształcenie 



fachowej elity robotniczej, a poszerzanie wiedzy ogólnej i przygotowywanie do dalszej nauki wręcz

czynią krzywdę jej uczniom, którzy powinni nie tracąc sił jak najszybciej podjąć pracę zarobkową. 

Bolesław Wścieklica twierdził, że dążenie do specjalizacji zawodowej jest sprzeczne z tendencją do

rozszerzania zakresu wykształcenia ogólnego. Postulował skrócenie nauki szkolnej, podstawową 

funkcją wykształcenia ogólnego czynił przygotowanie do przyswajania wiedzy zawodowej227. 

Także zwolennicy nowej ustawy zaznaczali, że: Programy szkół zawodowych wszelkich stopni 

będą tak ułożone, aby każdemu z absolwentów dawały zakończone podstawowe przygotowanie do 

pełnienia pewnych typowych funkcji, związanych z przyszłym zawodem absolwenta. 

Przechodzenie absolwentów ze szkół zawodowych niższych stopni do szkół wyższych stopni nie 

może być masowym i dotyczyć może jedynie jednostek odpowiednio uzdolnionych. 

Zasady organizacyjne szkół zawodowych zostały w ustawie omówione dość ogólnikowo, bowiem 

wielość typów i ich specyfika uniemożliwiały pełne ujednolicenie czy też przekazanie w 

niewielkim dokumencie.Szczegóły nowych rozwiązań miały być ujęte w statutach poszczególnych 

typów szkół i rozporządzeniach ministerialnych. […]
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