
wodów, nowe formy kształce-

nia to tylko część ogromnej 

modernizacji kształcenia zawo-

dowego w naszym kraju. Tym 
ważniejsza, im bardziej będzie 

korelowana z wymaganiami pra-

codawców i potrzebami rynku 

pracy. Ewaluatorzy zaś uczest-

niczyli w kolejnych wyjazdach 

studyjnych - tym razem do 

Czech i Holandii. Dzielą się 

wrażeniami i spostrzeżeniami 

na temat nadzoru pedagogicz-

nego. Korzystne z punktu wi-

dzenia oglądu innych systemów 

nadzoru pedagogicznego wizyty 

powinny przyczynić się do jesz-

cze lepszej organizacji proce-

sów ewaluacyjnych prowadzo-

nych w szkołach i placówkach 

oświatowych. Bieżący numer 
zamykamy wspomnieniem Karla 

Heinza Harbecka. Ze smutkiem 

żegnamy inicjatora najdłużej 

trwającej wymiany oświatowej 

w Polsce. Dzięki niemu kontak-

ty pomiędzy środowiskami 

oświatowymi Szlezwiku - 

Holsztyna i Opolszczyzny za-

owocowały wieloma wspólnymi 

projektami i przynoszą dziś 

efekty w postaci bezcennych 

doświadczeń i wprowadzanych 

w szkołach rozwiązań. 

 

Zachęcam do lektury i życzę 

pomyślnego roku 2012. 

 
Halina Bilik             

Opolski Kurator Oświaty 

nej, która odbyła się pod ha-

słem „Przyszłość szkół wiej-

skich” zwracamy uwagę na róż-

norodne modele prowadzenia 
tej edukacji. Stąd przykłady po-

kazujące doświadczenia różnych 

samorządów w zakresie prze-

kazywania szkół stowarzysze-

niom oraz przykłady definiujące 

problemy, ale i osiągnięcia sto-

warzyszeń prowadzących szko-

ły. Warto w tym miejscu dodać, 

że proces przekazywania szkół 

stowarzyszeniom, ale też zakła-

dania przez nie szkół w woj. 

opolskim stale postępuje. Dziś 

w naszym województwie funk-

cjonuje już 90 szkół stowarzy-

szeniowych. Z uwagą przygląda-

my się ich działalności. Analizu-

jemy wyniki ich pracy i relacje  
z otoczeniem. Obserwujemy,  

w jaki sposób integrują wokół 

siebie lokalną społeczność.  

Z myślą o nich organizujemy  

2 marca br. konferencję, pod-

czas której będzie możliwość 

szerszego przyjrzenia się ich 

działalności i przedyskutowania 

problemów, z jakimi borykają 

się te placówki. 

 

 Uwadze Państwa po-

lecamy również tekst poświę-

cony zmianom w szkolnictwie 

zawodowym. Wprowadzane 

rozwiązania stanowią nową ja-

kość w zakresie szkolenia teo-
retycznego, jak i praktycznej 

nauki zawodu. Nowe plany na-

uczania, nowa klasyfikacja za-

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

Wizyty  

studyjne 

ewaluato-

rów 

5 

Szkoły  

stowarzy-

szeniowe 
14 

Ranking 

szkół  

ponadgim-

nazjalnych 

19 

Ostatnio 

wydane 27 

   Oświata Opolska 
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 Opolska 

Debata 

Edukacyjna  

 

 

 Zmiany  

w kształceniu 

zawodowym 

           Biuletyn Kuratorium Oświaty 

                         w Opolu 
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Szanowni Państwo ! 

Drodzy Czytelnicy ! 

 

 Wyzwania stojące 

przed nowoczesną edukacją ka-

żą zadać pytania o jej jakość  

w obliczu globalnej, ale i lokal-

nej sytuacji ekonomicznej. 

Szczególnie niepokojące jest 

zderzenie postępującego niżu 

demograficznego z rosnącymi 

oczekiwaniami rynku pracy, 

które nie pozwalają na żadne 
odstępstwa od wymagań, jakie 

niesie ze sobą coraz szybszy 

rozwój cywilizacyjny. W tym 

kontekście dostęp do nowocze-

snej, spełniającej oczekiwania 

współczesnego świata i aspira-

cje rodziców, edukacji stanowi 

podstawowy wyznacznik miej-

sca, jakie zajmuje społeczeń-

stwo na mapie cywilizacyjnej 

świata. Stąd tak ważna rola 

szkoły jako miejsca integrujące-

go różne środowiska - 

uczniowskie, nauczycielskie, ro-

dzicielskie, wiejskie, miejskie. 

Szkoła rozumiana jako zbiór 

różnych grup i postaw społecz-
nych nie funkcjonuje wszak  

w oderwaniu od otaczającej ją 

rzeczywistości. Podlega pra-

wom ekonomicznym i normom 

społecznym. Ważne jest jednak, 

aby nie pozostawały one jedy-

nym argumentem decydującym 

za lub przeciw jej istnieniu. 

Tymczasem coraz szersze kręgi 

zatacza proces likwidacji szkół, 

zwłaszcza na obszarach wiej-

skich, gdzie tradycyjnie dostęp 

do edukacji, a zwłaszcza do tej 

nowocześnie zorganizowanej 

edukacji był gorszy. 

 

 Stąd też z inicjatywy 
Wojewody Opolskiego oraz 

Federacji Inicjatyw Oświato-

wych podjęta została próba re-

fleksji nad przyczynami takiego 

stanu rzeczy i określenia sposo-

bów przeciwdziałania dalszej 

degradacji systemu edukacji  

w środowiskach wiejskich i ma-

łomiasteczkowych. Pisząc  

o Opolskiej Debacie Edukacyj-
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Opolska Debata Edukacyjna – czyli o przyszłości szkół 

wiejskich na Opolszczyźnie. 

Mariusz Mueller 

 

 Temat likwidacji szkół lub 

przekształcania sieci szkół wraca 

jak bumerang z początkiem każde-

go roku kalendarzowego. W tym 

czasie samorządy stoją przed czę-

sto trudnymi decyzjami związanymi 

z ustaleniem sieci szkół funkcjonu-

jących na terenie gminy lub powia-
tu.  

 W tym kontekście bada-

nia demograficzne dla naszego re-

gionu są mało optymistyczne. Pro-

gnozowany w najbliższych latach 

spadek populacji (w tym dzieci  

i młodzieży w wieku szkolnym) wy-

musza konieczność przyjęcia stra-

tegii zarówno w zakresie polityki 

oświatowej, jak również ewolucji 

rynku pracy w powiatach i gminach. 

11 stycznia br. w Sali Herbowej 

UW odbyła się debata nt.: 

„Przyszłości szkół wiejskich”, zor-

ganizowana z inicjatywy Wojewody 

Opolskiego oraz Opolskiego Kura-

tora Oświaty. Organizacją strony 

merytorycznej spotkania zajęła się 

Federacja Inicjatyw Oświatowych  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

i Burmistrz Głuchołaz. Gmina Głu-

chołazy jako partner FIO, prezen-

towała swoją strategię polityki 

oświatowej i działalność na swoim 

terenie stowarzyszeń prowadzą-

cych szkoły. Na sali obecni byli 

przedstawiciele władz samorządo-

wych opolskich gmin i powiatów, 

dyrektorzy szkół oraz przedstawi-

ciele innych instytucji związanych  
z edukacją.  

 Debatę otworzył Ryszard 

Wilczyński Wojewoda Opolski, 

który tytułem merytorycznego 

wprowadzenia nakreślił sytuację 

społeczno-demograficzną oraz 

wskazał problemy stojące przed 

oświatą na Opolszczyźnie. W świe-

tle grożących regionowi zjawisk de-

populacji i negatywnej spirali roz-

woju, podyktowanych spadkiem 

urodzeń i prognozami obniżenia  

o 20% liczby studentów i 10 % 

dzieci w wieku szkolnym w roku 

2020, należy poważnie zastanowić 

się nad przyszłością szkół na tere-

nach wiejskich przed zagrażającą 

kolejną falą likwidacji szkół. Ostatni 

okres kumulacji tego zjawiska miał 

miejsce w latach 1999-2001. Za-

mknięto wtedy na Opolszczyźnie 

26 szkół. Dla małych społeczności 

są to zawsze trudne chwile. Wieś 

bowiem, jak zaznaczył Wojewoda 

Opolski, koncentruje się na przy-

szłości swoich dzieci, a edukacja to 

jeden z najważniejszych procesów, 

jaki odbywa się w wiejskiej prze-

strzeni kulturowej. W sytuacji 
„zwijania się” potencjału ludzkiego 

samorządy stoją przed trudnymi 

decyzjami oraz w obliczu natural-

nego buntu środowiska przed za-

mknięciem szkoły – postrzeganej 

nie tylko jako miejsce nauki i inte-

gracji młodego pokolenia, ale jako 

swoistego atrybutu statusu cywili-

zacyjnego. Powstaje kluczowe pyta-

nie: jak oto funkcjonować na obsza-

rach wiejskich, aby się nadal rozwi-

jać. 

 Z uwagi na to, że Opolsz-

czyzna posiada jedną z najniższych 

prognoz demograficznych w Polsce, 

Federacja Inicjatyw Oświatowych 

oraz Związek Gmin Wiejskich RP 

jako partnerzy zdecydowały się 

partycypować w organizacji tego 
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typu - drugiej w kraju - konferencji, 

proponując samorządom przystą-

pienie do projektu pod nazwą 

„Monitoring procesu przekazywa-

nia szkół i przedszkoli zagrożonych 

likwidacją organizacjom pozarządo-

wym”. Celem projektu jest pomoc 

jednostkom samorządu terytorial-

nego w zdiagnozowaniu finansów 

gminnych i przygotowaniu wytycz-
nych do rozwiązań prawnych 

umożliwiających naprawę finansów 

samorządowych. 

 Podkreślano, iż wydatki 

na edukację stanowią największe 

obciążenie budżetów gmin. Przeka-

zywanie placówek edukacyjnych or-

ganizacjom pozarządowym, zwłasz-

cza stowarzyszeniom rozwoju wsi, 

to jeden ze sposobów na racjonali-

zację kosztów, a jednocześnie na 

aktywizację rodziców i wspólnot 

wiejskich. Rozwijanie inicjatyw oby-

watelskich sprzyja efektywniejsze-

mu wykonywaniu zadań własnych 

gmin. Współpraca obywateli i sa-

morządów nie tylko może umożli-

wić modernizację finansów publicz-

nych na poziomie lokalnym, ale tak-

że wpłynąć na modernizację finan-

sów publicznych w państwie i na 

stanowienie lepszego prawa, co 

wyjaśniała w swoim wystąpieniu nt. 

„Nowego modelu edukacji wiej-

skiej” – Prezes FIO Alina Kozińska-

Bałdyga. 

 Model ów zakłada stwo-

rzenie systemu opartego na działa-

jącej wielofunkcyjnej placówce, 

która mogłaby prowadzić edukację 

i działalność społeczno-kulturalną 

wielotorowo dla osób w każdym 

wieku. Jest to wyzwanie dla nauczy-

cieli, którzy mogliby stać się lidera-

mi zmian w środowisku lokalnym. 

Choć wiązałoby się to czasowo  

z rezygnacją z wyższych zarobków, 

ale z czasem ten niedobór mógłby 

być zaspokojony poprzez udział  

w różnego rodzaju przedsięwzię-
ciach społecznych związanych np.  

z zieloną energią. Niewątpliwe ko-

rzyści dla dzieci z terenów wiej-

skich to nowoczesna, wysokiej ja-

kości edukacja ulokowana blisko 

miejsca zamieszkania. Rodzice na-

tomiast jako ważny partner w pro-

cesie edukacji mieliby szansę uczyć 

się aktywności obywatelskiej oraz 

nabywać nowe umiejętności w ra-

mach proponowanych  projektów 

„uczenia się przez całe życie”. Po-

zyskiwanie funduszy na oświatę, 

prócz subwencji oświatowej odby-

wać się może poprzez działalność 

różnych federacji i stowarzyszeń, 

jak stowarzyszenia rozwoju wsi, fe-

deracja edukacyjna czy obywatelski 

fundusz edukacyjny. W stworzeniu 

takiego systemu Federacja Inicjatyw 

Oświatowych widzi przyszłość. 

Więcej informacji o programach 

prowadzonych przez FIO znaleźć 

można na stronie internetowej 
www.fio.org.pl  

 Obecnie FIO czeka na 

zgłoszenia do partnerstwa we 

wspomnianym już projekcie: 

„Monitoring procesu przekazywa-

nia szkół i przedszkoli zagrożonych 

likwidacją organizacjom pozarządo-

wym”, w którym przewiduje się 

udział 65 gmin z terenu całego kra-

ju. Im więcej zgłoszeń wpłynie  

z Opolszczyzny, tym łatwiej będzie 

gminom naszego regionu sprostać 

nowym wyzwaniom i znaleźć wła-

sną receptę na edukację.  

 W dalszym ciągu debaty 

swój sposób rozwiązywania proble-

mów w obszarze edukacji przybli-

żyli przedstawiciele gminy Głucho-

łazy: Tadeusz Wojdyła i Edward 

Szupryczyński. Od 1999 roku zli-

kwidowano aż 10 z 13 istniejących 

wtedy na terenie gminy szkół. Jed-

nocześnie z puli 10 zlikwidowanych 

placówek powstało 7 szkół prowa-

dzonych przez stowarzyszenia roz-

woju wsi. Prelegenci podzielili się  

z uczestnikami debaty doświadcze-

niami, jakie towarzyszyły tym likwi-

dacjom i refleksjami po przebytej 

drodze powoływania szkół stowa-

rzyszeniowych. Tym procesom to-

warzyszyły początkowo, jak rela-

cjonowano, duże emocje i poczucie 

krzywdy jednakże już w 2011r. ko-

lejne przekształcenia odbywały się 

spokojnie i w atmosferze zaufania 

społecznego. 

 Według samorządowców 

Głuchołaz racjonalizacja oświaty 

polegająca na przekształcaniu przez 
likwidację, jest dużym uproszcze-

niem i często zaniedbuje potrzeby  

i aspiracje małych społeczności.  

Z ich doświadczenia wynika, że 

tworzenie możliwości prowadzenia 

szkół przez stowarzyszenia prowa-

dzi do budowania społeczeństwa 

obywatelskiego, powoduje wyzwo-

lenie bardzo silnej energii twórczej 

oraz świadome branie współodpo-

wiedzialności za rozwój przez lo-

kalną społeczność. Obecnie na 17 

sołectw w gminie Głuchołazy istnie-

je 14 stowarzyszeń. Wszystkie 

obiekty zarządzane przez stowarzy-

szenia oceniane są jako dobrze 

prowadzone. W ocenie władz sa-

morządowych jest to dobra alter-

natywa i sprawdza się w praktyce. 

W trakcie zmiany sieci szkół cały 

proces powinien opierać się na 

wzajemnym zrozumieniu stron, wi-

nien być brany pod uwagę interes 

regionu. Z doświadczeń samorzą-
dowców z Głuchołaz wynika, że na-

leży znaleźć właściwych ludzi, któ-

rzy podołają zadaniom i pociągną za 

sobą innych. 

 Na zakończenie części 

plenarnej głos zabrał przedstawiciel 

Związku Gmin Wiejskich Paweł 

Tomczak i przedstawił problematy-

kę „Subwencji oświatowej wobec 

realizacji zadań edukacyjnych na te-

renach wiejskich” Następnie miała 

miejsce ożywiona dyskusja i podsu-

mowanie debaty. Przedstawiciele 

jednostek samorządowych oraz 

stowarzyszeń wymieniali poglądy 

na temat funkcjonowania szkół na 

swoim terenie oraz prezentowali 

punkty widzenia wobec strategii 

rozwiązywania problemów oświa-

towych w powiatach i gminach. Dy-

rektorzy szkół stowarzyszeniowych 

dzielili się refleksjami ze swojej pra-

cy i doświadczeniami z udziału  

w projektach prowadzonych przez 

Federację Inicjatyw Oświatowych.  

 W podsumowaniu dysku-

sji zabrała głos Halina Bilik - Opol-

ski Kurator Oświaty, podkreślając 

dużą wagę debaty oraz potrzebę 

kontynuowania tego typu spotkań 

w kontekście napływających dość 

licznych wniosków o likwidację 

szkół ze strony gmin. Przedstawio-

ne  przez prelegentów oraz uczest-

ników różne rozwiązania i strategie 

dotyczące polityki oświatowej wy-

magają dookreślenia i rozważenia, 

wobec powyższego Kurator 

Oświaty zaproponowała zorganizo-

wanie w drugim semestrze bieżące-
go roku szkolnego konferencji/

debaty z udziałem organów prowa-

dzących szkoły - innych niż jednost-

ki samorządowe. 

 

 

Mariusz Mueller –  

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Dagmara Karońska - Maj 

 

 

1. Zarządzenie nr 70 Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 6 paź-

dziernika 2011 r. w sprawie 

wytycznych w zakresie prze-

strzegania zasad służby cywil-

nej oraz w sprawie zasad etyki 

korpusu służby cywilnej.  

(M.P. z 2011 r., Nr 93, poz. 

953). 

Data wejścia w życie: 

5 listopada 2011 r. 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 28 

września 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

standardów wymagań będą-

cych podstawą przeprowadza-

nia egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe.  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 216, poz. 

1275). 

Data wejścia w życie:  

26 października 2011 r. 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia  

7 września 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie 

ramowego programu szkolenia 

kandydatów na egzaminato-

rów, sposobu prowadzenia 

ewidencji egzaminatorów oraz 

trybu wpisywania i skreślania 

egzaminatorów z ewidencji.                  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 216, poz. 

1274). 

Data wejścia w życie: 26 

października 2011 r. 

 

4. Rozporządzenie Ministra Spor-

tu i Turystyki z dnia 19 wrze-

śnia 2011 r. w sprawie dofi-

nansowania zajęć ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych 

dla Uczniów.  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 

1290). 

Data wejścia w życie:  

27 października 2011 r. 

 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

 

5. Rozporządzenie Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowe-

go z dnia 4 października 2011 

r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olim-

piad dla uczniów publicznych 

szkół i placówek artystycz-

nych.  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 

1346). 

Data wejścia w życie:  

3 listopada 2011 r. 

 

6. Rozporządzenie Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowe-

go z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli szkół artystycz-

nych, placówek kształcenia 

artystycznego i placówek do-

skonalenia nauczycieli.  

(Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 

1345). 

Data wejścia w życie: 

3 listopada 2011 r. 

 

7. Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia  

4 października 2011 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad i warun-

ków udzielania i cofania ze-

zwolenia na założenie szkoły 

lub placówki publicznej przez 

osobę prawną lub osobę fi-

zyczną. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 

1343). 

Data wejścia w życie: 

3 listopada 2011 r. 

 

8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 20-

11 r. o zmianie ustawy o służ-

bie cywilnej oraz niektórych 

innych ustaw. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 201, poz. 

1183). 

Data wejścia w życie:  

26 listopada 2011 r. 

 

9. Rozporządzenie Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu działania Mini-

stra Edukacji Narodowej. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 248, poz. 

1480). 

Data wejścia w życie:  

18 listopada 2011 r. 

 

 

10.Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 14 

października 2011 r. zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie 

regulaminu konkursu na stano-

wisko dyrektora publicznej 

szkoły lub publicznej placówki 

oraz trybu pracy komisji kon-

kursowej. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 254, poz. 

1525). 

Data wejścia w życie:  

10 grudnia 2011 r. 

 

11.Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 8 listo-

pada 2011 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie wyma-

gań, jakim powinna odpowia-

dać osoba zajmująca stanowi-

sko dyrektora oraz inne stano-

wisko kierownicze w poszcze-

gólnych typach publicznych 

szkół i rodzajach publicznych 

placówek. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 254, poz. 

1526). 

Data wejścia w życie:  

10 grudnia 2011 r. 

 

12. Zarządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia  

3 listopada 2011 r. w sprawie 

nadania statutu Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

(M. P. z 2011 r., Nr 99, poz. 

1001). 

Data wejścia w życie:  

22 listopada 2011 r. 

 

13. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

17 listopada 2011 r. w spra-

wie podstaw programowych 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego i funkcjonowa-

nia kuratorium oświaty opublikowane w okresie  

od dnia 1 października 2011r. do dnia 31 stycznia 2012r. 
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kształcenia w zawodach: 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych, monter 

nawierzchni kolejowej, optyk

-mechanik, tapicer, technik 

automatyk sterowania ru-

chem kolejowym, technik 

dróg i mostów kolejowych, 

technik elektroenergetyk 

transportu szynowego, tech-

nik optyk, technik transportu 

drogowego i technik trans-

portu kolejowego. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 276, 

poz. 1632). 

Data wejścia w życie:  

6 stycznia 2012 r. 

 

14. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

20 grudnia 2011 r. w sprawie 

sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogól-

nej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2012. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 288, 

poz. 1693). 

Data wejścia w życie:  

1 stycznia 2012 r. 

 

15. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

27 grudnia 2011 r. zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 296, 

poz. 1754). 

Data wejścia w życie:  

31 grudnia 2011 r. 

 

16. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

27 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kiero-

wania, przyjmowania, prze-

noszenia, zwalniania i pobytu 

nieletnich w młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym. 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 296, 

poz. 1755). 

Data wejścia w życie:  

31 grudnia 2011 r. 

 

17. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

23 grudnia 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkol-

nictwa zawodowego 

(Dz. U. z 2012 Nr 2, poz. 7). 

Data wejścia w życie:  

1 września 2012 r. 

 

Dagmara Karońska - Maj - 

referent prawny 

Kuratorium Oświaty w Opolu. 

Holandia – wspomnienia z podróży…  

(wizyta studyjna w Leiden). 

Anna Tarka 

 

 Holandia zaskoczyła 

mnie zupełnie nie holenderskimi 

upałami, niebanalnym wystrojem 

hoteliku „Nieuw Minerva” i at-

mosferą nieustającej zabawy pa-

nującej w miasteczku z powodu 

kolejnej rocznicy wygnania z nie-

go Hiszpanów. Wyjazd na wizytę 

studyjną do Leiden był dla mnie 

czasem niezapomnianych spotkań 

oraz wielu refleksji. Organizato-

rzy zapewnili nam wyjątkową 

opiekę. Program umożliwiał po-

znanie holenderskiego systemu 

szkolnictwa, a także systemu 

zapewniania jakości w oświacie, 

jak również pozwolił poczuć at-

mosferę tego pięknego kraju.  

 

Refleksje…  

 

- Chciałabym, żeby efekty naszej 

pracy (wizytatorów ds. ewaluacji) 

w postaci raportów z ewaluacji 

zewnętrznej były tak wysoko 

oceniane pod względem trafno-

ści, jak raporty kolegów z holen-

derskiej inspekcji.  

Sądzę, że wysoka jakość rapor-

tów ma swoje podstawy w my-

śleniu, że skoro szkoły w Holan-

dii mają dużą autonomię, która 

wiąże się z transparentnością  

i odpowiedzialnością, a także 

swego rodzaju „rozliczaniem” 

szkół, to powinny one przekazy-

wać Inspektoratom Oświaty 

(Kuratoriom) konkretne informa-

cje o swojej działalności. Dane  

o postępach uczniów (np. badane 

z wykorzystaniem testów ze-

wnętrznych CITO), ocenianiu, 

atmosferze, sytuacji wewnętrznej 

i bezpieczeństwie, a także dobo-

rze oferty szkoły do potrzeb 

uczniów oraz systemie we-

wnętrznej kontroli, stanowią 

podstawę do wykorzystania 

„zarządzania ryzykiem” w plano-

waniu inspekcji na dany rok 

szkolny. Zespół analityków pracu-

jących w inspektoracie dokonuje 

analizy danych i oceny ryzyka 

działalności konkretnych szkół. 

Na tej podstawie wyróżnione 

zostają szkoły „czerwone”- pod-

dane wzmożonej inspekcji o roz-

b u d o w a n e j  p r o c e d u r z e , 

„pomarańczowe” – z obszaru 

ryzyka oraz „zielone”, w których 

prowadzi się raczej monitoring 

niż typową inspekcję. Zespół 

inspektorów wchodząc na in-

spekcje posiada dokładne infor-

macje o obszarach ryzyka oraz 

wnioskach wstępnych (tezach), 

które należy dokładnie sprawdzić 

(potwierdzić bądź obalić).  

 Chciałabym, żeby pol-

skie szkoły prowadziły ewaluację 

wewnętrzną z autentycznego 

przekonania o jej przydatności  

w budowaniu systemu zapewnia-

nia jakości uczenia się/ nauczania, 

a wyniki i wnioski upubliczniały 

wśród rodziców, uczniów, środo-

wiska lokalnego, a także podczas 

ewaluacji zewnętrznej. 

 W systemie holender-

skim dokonywanie ewaluacji we-

wnętrznej (np. z wykorzystaniem 

30 kart jakości obejmujących 

różne obszary, stworzonych przy 

udziale inspektorów) oraz prze-

kazywanie informacji jest obo-

wiązkowe - wszystkie szkoły zo-

bowiązane do ich dostarczania 

wywiązują się z tego obowiązku. 
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 Z kolei w systemie an-

gielskim ewaluacja wewnętrzna 

jest absolutnie dobrowolną dzia-

łalnością szkół, a jednak wszystkie 

jej dokonują z wykorzystaniem 

narzędzi badawczych wykorzysty-

wanych  p rzez  I n spekc ję

(OFSTED) i przekazują systema-

tycznie inspektorom. W polskim 

systemie nadzoru istnieje obo-

wiązek prawny (rozporządzenie) 

dokonywania ewaluacji we-

wnętrznej, jednak dyrektorzy 

rzadko udostępniają jej wyniki  

i wnioski podczas ewaluacji ze-

wnętrznej - może również z tego 

powodu, że zagadnienia poddane 

ewaluacji wewnętrznej nie miesz-

czą się, ich zdaniem, w obszarach 

badanych ewaluacją zewnętrzną. 

Wyniki i wnioski z ewaluacji we-

wnętrznej nie są także upublicz-

niane wśród osób zainteresowa-

nych – rodziców, uczniów czy 

organu prowadzącego. Budowa-

nie kultury prowadzenia ewaluacji 

wewnętrznej oraz udostępniania 

jej wyników jest procesem, który 

na stałe wchodzi do praktyki 

oświaty polskiej. Uczestniczenie 

w szkoleniach dotyczących ewa-

luacji wewnętrznej, doskonalenie 

procedur badawczych, a przede 

wszystkim podejmowanie działań 

wynikających z prowadzonych 

badań wewnętrznych daje szanse 

na doskonalenie pracy zarówno 

pojedynczych nauczycieli jak  

i szkół oraz placówek oświato-

wych.  

- Chciałabym, żeby nasze szkoły 

miały możliwość korzystania  

z systemu opracowanych ze-

wnętrznie, wystandaryzowanych 

narzędzi do badania postępów 

osiąganych przez uczniów na 

wszystkich poziomach kształce-

nia, we wszystkich typach szkół.  

 W holenderskich szko-

łach funkcjonuje system monito-

rowania postępów szkolnych 

uczniów i ich rozwoju społeczno 

- emocjonalnego z wykorzysta-

niem testów wewnętrznych  

i testów krajowych, których wy-

niki przekazywane są Inspektora-

towi Oświaty (Kuratorium). 

Szkoły podstawowe i średnie 

zachowują wysoką autonomię - 

egzaminy przeprowadzane wśród 

uczniów podlegają niewielu ofi-

cjalnym regulacjom. Częścią 

LVOS, czyli systemu monitoro-

wania edukacji uczniów jest egza-

min wstępny, który umożliwia 

ocenę postępów uczniów i efek-

tywność kształcenia w zakresie 

umiejętności językowych, arytme-

tyki /matematyki i metodyki pra-

cy umysłowej. Egzamin końcowy 

CITO (edukacja podstawowa) to 

egzamin ogólnokrajowy, który nie 

jest obowiązkowy, lecz w prakty-

ce przystępują do niego niemal 

wszyscy uczniowie. Jego celem 

jest dostarczenie rodzicom nieza-

leżnych informacji potwierdzają-

cych wskazania co do wyboru 

jednej z form zróżnicowanego 

szkolnictwa średniego. Ponadto 

edukację uczniów od piątego do 

18 roku życia monitoruje Badanie 

Kohortowe Karier Edukacyjnych 

(COOL), skupiające się na ich 

rozwoju poznawczym, społecz-

nym i emocjonalnym. W tym celu 

uczniowie okresowo wypełniają 

testy i kwestionariusze, poza tym 

cała ich kariera szkolna jest syste-

matycznie dokumentowana. 

Głównym celem szkół jest inte-

gracja metod stosowanych  

w ramach monitoringu we-

wnętrznego i monitoringu ze-

wnętrznego postępów ucznia. 

 Autonomia szkół wymu-

sza systematyczne monitorowa-

nie podejmowanych działań oraz 

ich efektów, a także zachęca do 

pracy nad poprawą jakości kształ-

cenia. 

- Chciałabym, żeby samorządy 

terytorialne wykazywały dbałość 

o jakość kształcenia w podległych 

im szkołach/placówkach, korzy-

stając w tym zakresie również  

z pomocy wyspecjalizowanych 

jednostek badawczych. 

 Samorząd w Leiden,  

z pomocą PLATO – komercyjne-

go ośrodka badawczego Uniwer-

sytetu w Leiden, realizuje projekt 

„De Leidse Monitor. A local Poli-

cy evaluation.”, mający na celu 

redukowanie ryzyka niepowo-

dzeń dzieci w edukacji. Dzięki 

projektowi obserwowane są ten-

dencje ogólne, a także śledzone 

postępy szkolne konkretnych 

dzieci. Wyniki badań uwzględnia-

ne są w kreowaniu długofalowej 

polityki oświatowej samorządu. 

 Systemy oświaty w Pol-

sce i Holandii trudno porównać, 

ze względu na ich odmienność. 

Trudno zatem wyrokować, który 

jest lepszy. Dzięki holenderskim 

ekspertom, którymi byli dr Jaap 

van Lakerveld, Joost de Zoete  

i Ingrid Grussen, poznaliśmy rów-

nież problemy edukacji holender-

skiej. Są to, np. oferta edukacyjna 

dla uczniów zdolnych, zapobiega-

nie „wypadaniu” uczniów z syste-

mu szkolnego, edukacja włączają-

ca dzieci niepełnosprawne  

i szkolnictwo specjalne, etapy 

kariery nauczycieli, tworzenie 

środowiska uczenia się nauczycie-

li w szkołach (uczenie się przez 

całe życie), rozwój zawodowy 

nauczycieli edukacji wczesnosz-

kolnej, a także „coś” z systemu 

zapewniania jakości w edukacji – 

problemy z wykorzystaniem ra-

portu z inspekcji przez rodziców 

i uczniów. Trzeba przyznać, że 

brzmią one znajomo. 

 Na zakończenie  słów 

kilka o wykładzie dra Jaapa von 

Lakerveld, którego tematem było 

m.in. stworzenie środowiska 

uczącego się w szkole. Właściwa 

rekrutacja, opieka nad nowo 

przyjętym pracownikiem, przy-

wództwo wspierające, przekazy-

wanie informacji zwrotnej, 

otwartość na inne instytucje, 

szeroko rozumiana współpraca 

to cechy każdego środowiska 

uczącego się. Jeżeli dodamy do 

tego kulturę profesjonalizmu 

(znam teorię, dzielę się wiedzą, 

ustawicznie się kształcę) oraz 

atmosferę produktywności i kre-

atywności uda nam się stworzyć 

organizację uczącą się. Myślę, że 

warto w ten sposób budować 

nasze środowisko pracy – wizyta-

torów ds. ewaluacji. 

 

 

Anna Tarka –  

wizytator ds. ewaluacji  

Kuratorium Oświaty w Opolu.  
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Bożena Besz 

 

 W połowie listopada 

grupa 10 wizytatorów ds. ewalu-

acji z całej Polski wyjechała z wi-

zytą do czeskiej Pragi, aby w mię-

dzynarodowym gronie doskonalić 

swoje dotychczasowe umiejętno-

ści, dzielić się doświadczeniem  

i poszerzać wiedzę z zakresu 

funkcjonowania nadzoru pedago-

gicznego u naszych południowych 

sąsiadów. 

 Wizytatorzy reprezen-

towali województwa: dolnoślą-

skie,  lubuskie, wielkopolskie, 

pomorskie, kujawsko-pomorskie, 

podlaskie, lubelskie, małopolskie, 

śląskie i opolskie.  

 Zgodnie z programem 

uczestniczyliśmy w spotkaniach  

z inspektorami i władzami Cze-

s k i e j  S z ko lne j  I n spe kc j i 

(odpowiednik naszego Kurato-

rium Oświaty),  przedstawiciela-

mi różnych projektów edukacyj-

nych, a także koordynatorami 

systemów informacyjnych stwo-

rzonych na potrzeby czeskiej 

inspekcji. Spotykaliśmy się rów-

nież z dyrektorami i przedstawi-

cielami czeskich szkół oraz lokal-

nymi władzami oświatowymi.  

  

Oświatą w Czechach zajmują się 

instytucje: 

 

 M S M T  – Ministerstwo 

Szkolnictwa Młodzieży i Spor-

tu, 

 K U – Krajski Urząd 

(odpowiednik Urzędu Woje-

wódzkiego), 

 O U  – Urząd Gminy, 

 C S I - Czeska Szkolna Inspek-

cja (odpowiednik polskiego 

Kuratorium Oświaty), 

 Skolska Rada – Rada Szkoły, 

 Reditel Skoly – dyrektor szko-

ły. 

Nas szczególnie zajmował system 

nadzoru pedagogicznego sprawo-

wanego nad czeskimi szkołami. 

 Podczas wizyty w Cze-

skim Szkolnym Inspektoracie pan 

Peter Drabek – dyrektor - przed-

stawił nam historię czeskiego 

nadzoru pedagogicznego, ogólną 

charakterystykę aktualnego syste-

mu oświaty w Czechach, struktu-

rę i zadania szkolnego inspekto-

ratu, ogólne zasady działania sys-

temu informatycznego Inspis oraz 

wdrażanego projektu badania 

wyników kształcenia (NIQES) 

 Szczególnie zaintereso-

wała nas historia nadzoru peda-

gogicznego w Czechach, której 

korzenie sięgają XIII wieku, po-

przez czasy Austro – Węgier, 

Czechosłowacji, okupacji nie-

mieckiej, socjalistycznej ideologii, 

aż do obecnej – funkcjonującej 

od 1991 roku formy inspektora-

tu.  

  Czeski inspektorat jest 

samodzielną instytucją skupiającą 

pracowników nadzoru z całego 

kraju i, mimo 14 regionalnych 

oddziałów, zarządzaną centralnie 

(wszyscy pracownicy mają więc  

jednego szefa). 

 Zaskakującym okazał się 

fakt, że Czesi już od 16 lat stosu-

ją ewaluację - formę nadzoru, 

której my się dopiero uczymy. 

Inspektorzy czescy przyznali, iż 

mimo tak długiego doświadcze-

nia, ciągle nie wiedzą w jakim 

stopniu ewaluacja wpływa na 

podnoszenie efektywności i jako-

ści pracy szkół. W ich opinii 

„inspekcja, która nie ma mocy 

decyzyjnej, nie ma mocy w ogó-

le”. 

 Inspektorzy: pan Kazi-

mierz Worek i pan Jan Szotkow-

ski zaprezentowali funkcjonowa-

nie nadzoru pedagogicznego  

w Czechach na przykładzie działa-

nia Inspekcji Morawsko – Śląskiej.  

 Nas szczególnie intere-

sowały podobieństwa i różnice 

między ewaluacją prowadzoną  

w Polsce, a inspekcją prowadzoną 

w Czechach. Podobnie jak polscy 

wizytatorzy  tak i czescy inspek-

torzy - dane zebrane w szkole 

umieszczają w elektronicznej 

bazie. Prowadzone badania za-

kończone są raportem, który 

zamieszczany jest na stronie in-

ternetowej inspektoratu i badanej 

szkoły. Kluczowa różnica polega 

na braku u Czechów triangulacji 

Wizyta studyjna w Pradze  

(13-19 listopada 2011r.). 

Uczestnicy wizyty przed siedzibą Czeskiej Szkolnej Inspekcji. 
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metod oraz na stosowaniu przez 

nich mniejszej ilości narzędzi 

badawczych; czescy inspektorzy 

nie przeprowadzają w szkołach 

ankiet ani wywiadów z nauczycie-

lami, rodzicami i uczniami,  

a głównym źródłem informacji 

jest dla nich dokumentacja szkoły 

oraz rozmowa tylko z dyrekto-

rem. W czasie obserwacji lekcji 

szczególną uwagę zwracają na to, 

czy nauczyciele odpowiednio 

motywują uczniów do nauki, czy 

stawiają wobec nich zróżnicowa-

ne wymagania oraz czy doskonalą 

swoje umiejętności w zakresie 

pracy z dziećmi o szczególnych 

potrzebach  edukacy jnych .  

W naszych szkołach podczas 

obserwacji zajęć zwracamy uwa-

gę zarówno na metody, jakimi 

nauczyciele pracują z uczniami  

w celu maksymalnego zaangażo-

wania ich w prowadzone zajęcia, 

różnicowanie wymagań i indywi-

dualizację nauczania, bezpieczeń-

stwo uczniów podczas lekcji, jak  

i na to, czy warunki lokalowe  

i wykorzystywane podczas lekcji 

pomoce dydaktyczne są wystar-

czające do realizowania podstawy 

programowej. 

 Istotną różnicą jest 

również to, że czescy inspektorzy 

podczas inspekcji mogą przepro-

wadzać testy sprawdzające wie-

dzę uczniów, a wizytatorzy  

w Polsce tego nie robią. Dowie-

dzieliśmy się również, że inspek-

cja prowadzona jest w zespołach 

3 – 4 osobowych i trwa 3 dni.  

 W ciągu miesiąca od 

zakończenia czynności w szkole 

inspektorzy przygotowują raport,  

z którym zapoznają wyłącznie 

dyrektora szkoły. Raport jest 

upubliczniany na stronie interne-

towej inspektoratu i szkoły. 

 Czeskie szkoły nie są 

objęte żadną formą wspomagania 

ze strony inspektoratu, podczas 

gdy w Polsce jest to jedna z form 

nadzoru pedagogicznego. 

 Podczas spotkań w cze-

skim inspektoracie dowiedzieli-

śmy się, że CSI (Czeska Szkolna 

Inspekcja) ma obowiązek corocz-

nego przedkładania Ministerstwu 

Szkolnictwa propozycji kryteriów 

obowiązujących w ewaluacji na 

dany rok szkolny (podczas gdy  

u nas, kryteria te są stałe).  

 Z zainteresowaniem 

obejrzeliśmy też prezentację po-

kazującą nam możliwości systemu 

informacyjnego – Inspis, będące-

go odpowiednikiem naszej plat-

formy ewaluacji npseo. Byliśmy 

pod wrażeniem bazy danych, 

która jest bogatym źródłem in-

formacji o wynikach nadzoru nad 

poszczególnymi szkołami z ostat-

nich 10 lat. 

 Podczas 4 interesują-

cych sesji zadawaliśmy prowadzą-

cym wiele pytań. Szczególnie 

intrygowało nas jak powstają i co 

zawierają raporty z ewaluacji, czy 

narzędzia wykorzystywane pod-

czas badań są udostępniane szko-

łom przed rozpoczęciem ewalu-

Spotkanie podsumowujące wizytę w siedzibie Czeskiej Szkolnej Inspekcji. 
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acji, jak komunikowane są wyniki 

badań. Problemy te próbowali-

śmy zgłębić także podczas kulu-

arowych rozmów z inspektorami. 

 Oprócz systemu nadzo-

rowania czeskich szkół intereso-

wało nas również ich funkcjono-

wanie, warunki, w jakich podej-

mują wiele ciekawych przedsię-

wzięć i pomysłów oraz panująca  

w nich atmosfera. 

 Byliśmy z wizytą w funk-

cjonujących w jednym budynku 

szkołach kościelnych: Średniej 

Szkole Pielęgniarskiej im. Jana 

Pawła II, Średniej Zawodowej 

Szkole Socjalnej im. Św. Zdzisła-

wy oraz Wyższej Szkole Pielę-

gniarskiej im. Rycerzy Maltańskich 

(3- letnie pomaturalne studium). 

 Dowiedzieliśmy się, że 

celem szkół średnich jest  

w szczególności przygotowanie 

uczniów do kariery zawodowej 

oraz do kontynuacji nauki  

w szkołach wyższych lub na uni-

wersytetach, ponieważ edukacja 

w tych szkołach kończy się egza-

minem maturalnym. Wyższa 

szkoła zawodowa kończy się ab-

solutorium, a jej absolwenci mogą 

dalej kształcić się na uniwersyte-

cie. Od 2003r. w budynku szkoły 

odbywają się zajęcia fakultatywne 

Uniwersytetu Karola w Pradze,  

a studenci Wydziału Pedagogicz-

nego odbywają praktyki pedago-

giczne w tej szkole. Szkoły mają 

wspólnego dyrektora, ale trzech 

zarządców: Arcybiskupstwo Pra-

skie, Kongregację Sióstr Bożej 

Miłości oraz Rycerzy Maltańskich. 

Finansowane są przez Minister-

stwo Szkolnictwa Młodzieży  

i Sportu, ponieważ zapewniają 

realizację podstawy programo-

wej. Każda ze szkół kościelnych 

(średnie i wyższa) w swoich pro-

gramach kształcenia uwzględnia 

dwa zakresy kształcenia spirytual-

nego i pastoralnego, a opracowy-

wane plany muszą zawierać część 

spirytualną, część pastoralną  

i zawodową.  

 Szkoły publiczne w Cze-

chach działają w oparciu o Ko-

deks Postępowania Administra-

cyjnego, który nie obowiązuje  

w szkołach kościelnych i niepu-

blicznych. 

  

 Zwróciliśmy również 

uwagę na to, że w tych szkołach 

wszyscy uczniowie i większość 

nauczycieli noszą obuwie zmien-

ne, a na korytarzach zamieszczo-

ne są tablice z pracami plastycz-

nymi uczniów, które odzwiercie-

dlają działania wychowawcze 

podejmowane przez szkołę. 

Uczestniczyliśmy również w zaję-

ciach z biologii i pielęgniarstwa 

oraz w zajęciach praktycznych w 

zakresie pracy ze służbami me-

dycznymi i opieki nad osobami 

starszymi. Obserwowaliśmy dzia-

łania praktyczne grupy uczniów 

klasy III Średniej Szkoły Pielę-

gniarstwa. 

 Podczas wizyty studyj-

nej gościliśmy również w szkole 

podstawowej (Zakladni Skola), 

która mieści się w centrum Pragi.  

Dyrektor szkoły – pani Dagmar 

Zelena, przedstawiła nam organi-

zację pracy na II stopniu edukacji 

(dzieci w wieku 6-15 lat).  

 Szkoła prowadzi zajęcia 

zgodnie z podstawą programową, 

a w zakresie rozszerzonym - 

zajęcia z plastyki, grafiki kompu-

terowej i animacji, której efekty 

prezentowali uczniowie w czasie 

naszej obserwacji.) 

 We wszystkich miej-

scach szkoły wyeksponowane są 

prace uczniów zarówno z klas 

młodszych, jak i starszych. 

                                                

               

 Naszą uwagę zwróciła 

również atmosfera panująca  

w szkole, zwłaszcza gdy nie ma 

zajęć lekcyjnych. Uczniowie naj-

chętniej spędzają czas w ulubio-

nym przez siebie miejscu. To 

Klub, który sami założyli. 

 W szkole prowadzi się 

autoewaluację, a wyniki raportu 

stanowią podstawę do tworzenia 

szkolnych planów nauczania, or-

ganizowania zajęć dodatkowych  

z przedmiotów, w zakresie któ-

rych uczniowie uzyskali niskie 

wyniki nauczania. 

 W trakcie naszej wizyty 

w Pradze zwiedziliśmy również 

Muzeum Pedagogiczne im.  

J. A. Komeńskiego, które powsta-

ło już w 1892 roku, założone 

przez czeskich nauczycieli. Znaj-

duje się w nim dokumentacja 

oraz 25 tysięcy książek, a także 

eksponaty np. drewniane ławki  

z kałamarzami (oczywiście pisali-

śmy gęsimi piórami).  

 W muzeum mieści się 

również archiwum, w którym 

przechowywana jest dokumenta-

cja obrazująca życie sławnych 

ludzi związanych z pedagogiką. 

Znajduje się tutaj słownik   

z 1585r., w którym wyrazy  

z języka czeskiego przetłumaczo-

no na cztery języki. 

 Wizyta w Muzeum Pe-

dagogicznym to spojrzenie na 

czeską edukację funkcjonującą 

przez całe wieki, począwszy od 

Zajęcia praktyczne w Wyższej Szkole Pielęgniarstwa. 
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średniowiecza aż do współcze-

sności. 

 Naszą uwagę przykuły 

liczne książki Jana Amosa Komeń-

skiego oraz dokumenty związane  

z jego życiem. Dowiedzieliśmy się 

również, że przez 18 lat mieszkał 

w Polsce, Lesznie. Do dzisiaj nie-

zwykle interesująca jest jego teo-

ria „Szkoły gry” - uczenia się 

przez przeżywanie i doświadcze-

nie. Muzeum w swoich zbiorach 

posiada 250 dzieł J.A. Komeńskie-

go o charakterze dydaktycznym. 

 Zwróciliśmy również 

uwagę na Nowy Kodeks Szkolny 

wprowadzony przez cesarzową 

Marię Teresę. Stanowił on pod-

waliny do wyprowadzenia cze-

skiej edukacji z zapaści, w której  

się znalazła w XVIII wieku. Cesa-

rzowa wprowadziła m.in. obowią-

zek szkolny dla dzieci od 6 do 12 

lat. Wiek XIX w Czechach to 

tzw. reforma Hasnera. Dzięki niej 

zaczęto egzekwować realizację 

obowiązku szkolnego. 

 Przewodniczka tegoż 

muzeum oprowadzając nas po 

salach, swoje wypowiedzi uroz-

maicała szeregiem ciekawostek. 

Utkwiło nam w pamięci np. to, że 

do roku 1919 kobiety – nauczy-

cielki nie mogły być mężatkami. 

Każdy dzień naszej wizyty  

w szkołach i instytucjach oświato-

wych Pragi kończyliśmy spotka-

niem w naszym hotelu, podczas 

którego dzieliliśmy się swoimi 

uwagami, spostrzeżeniami i prze-

myśleniami. Próbowaliśmy do-

strzec podobne działania, jakie 

podejmowane są podczas spra-

wowania nadzoru w Polsce  

i w Czechach oraz zauważyć po-

dobieństwa i różnice pomiędzy 

ewaluacją prowadzoną w Polsce  

i w Czechach. 

 W programie wizyty 

studyjnej w Pradze było również 

zwiedzanie pałacu królewskiego 

oraz katedry na Hradczanach. 

Oprowadzali nas po tych obiek-

tach inspektorzy z Czeskiej 

Szkolnej Inspekcji. Zabytki te 

zrobiły na nas duże wrażenie 

swoim przepychem i monumen-

talnością. W wolnych chwilach 

podziwialiśmy również inne miej-

sca Pragi. 

 

     

Bożena Besz –  

wizytator ds. ewaluacji  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 

Podczas jednego ze spotkań roboczych wizytatorów. 
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Hubert Luszczynski 

 

Z różną motywacją 

pracują w swoich szkołach, 

wykraczając poza oczekiwane 

n o r m y  –  n a u c z y c i e l k i  

i nauczyciele, którzy czują się 

zobowiązani do pracy nad 

jakością. Wszyscy? – nie, nie 

w s z y s c y :  i s t n i e j ą  t a c y 

nauczyciele, którzy chcą się 

rozwijać lub tacy, którzy i tak 

uchodzą za szczegó ln ie 

zaangażowanych i chcieliby 

również w tym obszarze zebrać 

pewne doświadczenie. Inna 

grupa nauczycieli dawno już 

dostrzegła konieczność pracy 

nad jakością i jest zaangażowana 

ponadprzeciętnie – często 

mając przeciwko sobie „resztę“. 

Gdzie więc pozostała reszta 

80% nauczycielek i nauczycieli  

z naszego grona, którzy przyjęli 

pozycję oczekującą lub bierną  

i są raczej hamulcowymi 

rozwoju szkoły, niż poma-

gającymi w jej rozwoju? 

 Jak widać, w obliczu 

raczej powściągliwego zaanga-

żowania będziemy musieli 

jeszcze poczekać na wycze-

kiwany i konieczny skok jakości 

w naszym narodowym systemie 

nauczania. Jednak mogłoby być 

i n a c z e j ,  g d yb y  r e l a c j e  

i zależności były jaśniej 

sprecyzowane.  

W niniejszym artykule 

chodzi o to, aby właśnie te 

zależności przedstawić, aby 

zarówno nauczycielom jak  

i dyrektorom uzmysłowić  

znaczenie pracy, jakiej wymaga 

się od nich.  

 

 

 

 

Na czym polega sens pracy 

nad jakością? 

 

Odpowiedź na to 

centralne pytanie prowadzi nas 

znowu do punktu wyjścia - 

badań PISA, a właściwie do ich 

katastro fa lnych wyn ików  

w niemieckich szkołach.  

W porównaniu do krajow 

OECD niemieckie szkoły 

plasują się na ostatních 

miejscach. 

 Chodzi o standardy 

PISA, którym nie sprostała. 

większość badanych 15-latków 

grupy reprezentatywnej. Stała 

Konferencja Ministrów Edukacji 

Krajów Związkowych wycią-

gnęła z tego odpowiednie 

wnioski. Jeżeli chcemy na 

poważnie czegoś nauczyć się z 

tychże wyników, to przede 

wszystk im tego ,  że  w 

systematycznej pracy nad 

jakością należy poszerzać liczbę 

uczniów, którzy już spełniają 

owe standardy. To znaczy, nie 

chodzi jedynie o poprawę 

o s i ą gn i ę ć  po j e d yn cz y ch 

uczniów, lecz o poprawę 

osiągnięć możliwie wszystkich 

uczniów w klasie. Dopiero 

wtedy, kiedy jak największa 

l iczba uczniów wspólnie 

osiągnie te standardy, można 

mówić o  podwyższeniu 

przeciętnych wyników w każdej  

klasie, szkole lub wszystkich 

niemieckich szkołach w między-

narodowym porównaniu. I o to 

przede wszystkim chodzi.   

 

„Peda gog i czna  f i n l a -

ndyzacja“ w kształceniu  

w porównaniu globalnym. 

 

I n a c z e j  m ó w i ą c : 

badan ia  PISA stworzy ły 

podwaliny do standardów 

pewnej kultury zadaniowej, 

które testowano na  najle-

pszych - fińskich -  nie jednak na 

niemieckich szkołach. Stosując 

tę miarę - tak właśnie postąpiło 

konsorcjum PISA – mówimy 

wtedy o „pedagogicznej 

f in landyzac j i “ kształcenia  

w globalnym wymiarze. Jakie 

były wnioski Konferencji 

Ministrów Kształcenia (KMK)? 

Standardy kształcenia, które 

ustalono opierały się na 

przeniesieniu standardów 

OECD-PISA do krajowego 

sytemu kształcenia. „Dzięki 

s t an d ar dom  k s z t a ł cen i a 

stworzona zostanie wspólna, 

zobowiązu j ąca podst awa 

mon i tor in gu  k sz t a ł cen i a  

w krajach, dla porównania 

krajów oraz dla ewaluacji 

poszczególnych szkół, szcze-

gólnie w pracach porówna-

wczych. Działania międzyna-

rodowe służą koniecznej 

klasyfikacji niemieckiego syste-

mu kształcenia w międzyna-

rodowym kontekście“1. To 

oznacza, że przeciętny wynik 

niemieckich uczniów można 

poprawić tylko wtedy, jeżeli na 

lekcjach zostaną zapoznani  

z nowym rodzajem zadań, 

poznają je i będą tak intensy-

wnie ćwiczyli, że w następnym  

międzynarodowym porów-

naniu osiągną lepsze wyniki  

w danej kategorii wiekowej,  

a tym samym większa liczba 

uczniów osiagnie oczekiwane 

standardy wiedzy i umieję-

tności. Tylko wtedy uczniowie 

całego niemieckiego systemu 

kształcenia odnajdą się na 

czołowych miejscach w nas-

tępnych wynikach badań PISA. 

 

Quo vadis szkoło?  

Kryzys pracy nad jakością  

(z perspektywy szkół niemieckich). 

1Wyniki 314 posiedzenia plenarnego KMK (czerwiec 2006). 
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Nowa specyfika zadań/ 

program treningowy dla 

wszystkich2 

 

O efektach szkolnej 

pracy nad jakością decyduje  

w tym kontekście pytanie: jak 

intensywnie te nowe zadania 

będą ćwiczone jako program 

treningowy na poszczególnych 

zajęciach lekcyjnych, na 

poziomie jednego rocznika  

i wreszcie w danej szkole? 

Warunek konieczny 

spełniony zostanie dopiero 

wtedy - tzn. poprawa jakości 

osiągnięć danej szkoły zostanie 

osiągnięta dopiero wtedy – 

jeżeli wszyscy nauczyciele będą 

postrzegali ją jako wspólne 

zadanie pedagogiczne i będą nad 

n imi  tak  profes jona ln ie 

pracowali, że poziom nauczania 

w danej szkole zmieni się  

z poziomu „x“ na poziom 

„x+1“. Zmianę z poziomu „x“ 

na poziom „x+1“ można 

osiągnąć poprzez systematyczny 

rozwój jakości. Ich narzędziem 

jest wewnętrzny i zewnętrzny 

ewaluujący program podno-

szenia jakości danej szkoły.  

 

Kiedy cel zostanie osią-

gnięty? 

 

 E f e k t  p r acy  l u b 

komunikat „cel osiągnięto  

w  z n a c z n y m  s t o p n i u “ 

bilansowany jest dzięki różnym 

rodzajom ewaluacji. Główna 

cecha ewaluacji zajęć lekcyjnych 

zawarta jest w pytaniu: 

W jakim stopniu osiągnięto 

zaplanowany cel „x+1“? 

Dochodzi się do tego z jednej 

strony poprzez pomiar jako 

subiektywną ocenę nauczycieli 

i/lub uczniów, a z drugiej  

strony w produktywnej ocenie 

wyników zadań porówna-

wczych, w których wyraźnie 

należy przestrzegać standardów 

nauczania i wymaganych 

kompetencji. 

 

To oznacza jednak również, że 

osiąganie dobrych wyników 

w zadaniach porówna-

wczych należy trenować! 

 

 Jeżeli chodzi o wspó-

lne podwyższenie poziomu 

nauczania z uwzględnieniem 

standardów, należałoby zwrócić 

uwagę na to, aby większość 

uczniów rozwiązywała zadania 

porównawcze, w których 

należy przestrzegać standardów 

kształcenia, z wynikiem dobrym 

lub bardzo dobrym, a więc  

z wynikiem, jaki osiągnięto po 

wykorzystaniu międzynaro-

dowych norm. 

 

Praca nad jakością to 

indywidualne wspieranie 

ucznia. 

 

Wynika z tego: każda praca 

nad jakością w szkołach, 

uwzg lędn i a j ą c  wskaźn ik i 

standardów kształcenia powi-

nna stwierdzić na jakim 

poziomie znajduje się jej własna 

specyfika zadań w danej klasie, 

np. 

- ilu uczniów klasy 8 osiągnęło 

dzisiaj w zadaniu klasowym 

z matematyki poziom, który 

odpowiada standardom 

kształcenia w przedmiocie 

matematyka? 

- jak intensywnie należy 

wsp ierać pozosta łych 

uczniów, aby osiągnąć tak 

wysoki wynik  u jak 

największej liczby uczniów? 

 

Szkolna praca nad jakością jest 

przede wszystkim koncepcją 

wspierania każdego ucznia – 

inaczej mówiąc: rozwój szkoły 

to przede wszystkim indywidu-

alizacja pracy z uczniem w myśl 

ogólnego rozwoju osobowego 

uczniów danej klasy.   

 

Uczenie skoncentrowane 

na zasoby. 

 

Rozwó j  o sobowy 

ucznia osiągnie się jedynie 

wtedy, jeżeli dobrze pozna się 

każdą osobowość wraz z jej 

słabymi i mocnymi stronami. 

Uważam, że każdy nauczyciel 

ma obowiązek, wynikający  

z piastowanego przez siebie 

stanowiska interesowania się 

2tutaj należą:  

1. Wymagania: zróżnicowany stopień trudności, opis wymaganej wiedzy i umiejętności, zorientowanie  

w wynikach. 

2. Zadania opierające się na standardach: ćwiczenia aktywujące podstawową wiedzę, różnorodność sfor-

mułowania poleceń: poszerzenie, transfer, pogłębienie oraz zależności (stworzenie tzw. inteligentnej 

wiedzy), ćwiczenie różnorodnych form zadań. 

3. Aktywacja kognitywna: problematyzacja zadań, zadania opierające się na wiedzy zaczerpniętej z życia 

codziennego, rozwój strategii rozwiązania zadania, unikanie tzw. „martwej wiedzy”. 

4. Skumulowane uczenie się: powiązania treści w ciągu wszystkich lat nauki, przyrost kompetencji, ciągłe 

zastosowanie opanowanego już materiału i wiedzy. 

5. Różnorodne sposoby rozwiązania: ćwiczenie różnorodności rozwiązań, otwarte polecenia zadań, indy-

widualne dochodzenie do rozwiązania, stworzenie miejsca dla niekonwencjonalnych pomysłów, otwar-

ty przebieg zajęć lekcyjnych. 

6. Zindywidualizowane uczenie się: diagnoza oraz indywidualne wsparcie, umożliwienie odpowiedzialno-

ści za własne uczenie się, wykorzystywanie błędów do efektywniejszego uczenia się. 

7. Zadania dla współpracy i komunikacji: intensywniejsze kompetencje socjalne poprzez pracę w grupach, 

argumentowanie, uzasadnianie, refleksja w celu pogłębiania i umacniania wiedzy.  
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tym, jakimi strategiami uczenia 

się posługuje się każdy uczeń  

w jego klasie oraz jakie ma 

przyzwyczajenia jeżeli chodzi  

o uczenie się. Dopiero wtedy, 

jeżeli pozna dokładnie każdego 

ucznia pod tym kątem, może 

wykorzystać te informacje do 

wypracowania nowej siatki 

godzin oraz technik  uczenia się. 

To oznacza: wspieram bardziej 

moich uczniów niż miało to 

miejsce dotychczas, ponieważ  

w ten sposób „trenuję“ ich w 

optymalny sposób do nowych 

badań PISA oraz egzaminów 

centralnych.   

 

Wnioski: gwarancja jakości 

szkoły. 

 

Z przytoczonych argu-

mentów wynikają dla zagwa-

rantowania standardów jakości 

przede wszystkim nastepujące 

wnioski: 

 

a. Ujmując rzecz negatywnie: 

nadużycia w dążeniu do 

podniesienia jakości w szkołach 

mogą wpływać na zwiększenie  

selekcji wśród uczniów. Jest 

powszechnie wiadomym, że tak 

reagują niektórzy nauczy-ciele, 

przekonani o tym, że robią coś 

dobrego dla swojej szkoły. Taki 

rodzaj samodzielnego działania 

nie jest odpowiedni. Mając na 

uwadze główne założenia  

w indywidualnym wspieraniu 

uczniów w heterogenicznych 

grupach, szkoła jest przede 

wszystkim pedagogiczną formą 

organizacji mającą na celu 

odkrywan i e ,  w sp i e r an i e  

i rozwój talentów i uzdolnień 

każdego młodego człowieka -  

i tutaj każda szkoła powinna się 

wykazać swoją działalnością 

bardziej, niż miało to miejsce do 

tej pory.  

 

b. Każda informacja zwrotna 

dotycząca ewaluacji programu 

jakościowego lub zalecanego 

programu jakościowego musi w 

sobie zawierać odpowiedź na 

pytanie: w jaki sposób szkole 

udało się dowieść, że na 

każdych zajęciach lekcyjnych  

stosowanie właśnie tych standa-

rdów nauczania doprowadziło 

do efektywniejszej formy 

uczenia się, zainicjowanej przez 

badania PISA, a sformułowane  

w standardach kształcenia 

Konferencji Ministrów Kszta-

łcenia (KMK)? 

Kiedy ten tzw. efekt 

sączenia – od doradców 

metodycznych poprzez nau-

czycieli przedmiotu aż po 

uczniów odniesie sukces, wtedy 

praca nad jakością w szkole 

stanie sie  decydującym 

warunkiem do polepszenia 

narodowych zdolności i spra-

wności naszego systemu 

kształcenia w międzynaro-

dowym porównaniu. Końcowe 

rezulataty tych działań edu-

kacyjnych podwyższą szanse na 

zdobycie zawodu oraz poprawy 

warunków życia na globalnym 

rynku pracy wszystk ich 

absolwentów. 

 We wszystkich pro-

cesach OECD dot. systemu 

kształcenia widoczna jest pewna 

informacja marketingowa, 

istotna dla przyszłego znaczenia 

gospodarki narodowej na 

zglobalizowanym rynku.  Wy-

niki PISA mogłyby prowadzić do 

konkluzji, iż w obliczu bardzo 

słabych - poniżej przeciętnej - 

wyników uczniów w Nie-

mczech s tanowić mogą 

zagrożenie na globalnym rynku 

dla produktów „made in 

Germany“. A to wiąże się  

z szansami przyszłych generacji 

na globalnym rynku pracy.  

   To oznacza, że już 

najwyższy czas, aby poważnie 

podejść na zajęciach lekcyjnych 

do pracy nad jakością, mając na 

uwadze przyszłość młodych 

ludzi w każdej szkole, w każdej 

klasie i u każdego ucznia – 

niezależnie od jego pochodzenia 

i statusu społecznego (socj-

alnego).  

 Jak widać poprzeczka 

została odpowiednio ustawiona. 

Wszystko zależy teraz od tego, 

jak wykorzystamy tę szansę, tak 

aby nie pominąć żadnego 

dziecka. 

 

 

Tłumaczenie z j. niemieckiego – 

Daniela Ploch 

 

 

Hubert Luszczynski - 

koordynator międzyregionalnej 

współpracy krajów Europy 

Wschodniej i Środkowej  

w obszarze kształcenia  

w Dyrekcji Nadzoru i Usług 

Nadrenii – Palatynatu  

w Koblencji - odpowiedzialny 

za jednostkę centralną Polsko – 

Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży z siedzibą  

w Trewirze. 

 



N
a
d
zó

r p
e
d
a
g
o
g
ic

zn
y
 w

 p
ra

k
ty

c
e
 

1 4  

N R  1 0  /  2 0 1 2  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

Zofia Sochacka 

 

 Od kilku lat daje się 

wyraźnie zauważyć wzrost licz-

by szkół zakładanych przez róż-

nego rodzaju stowarzyszenia. 

W województwie opolskim 

szkół takich jest już 90. Posta-

nowiliśmy przyjrzeć im się nie-

co bliżej biorąc pod uwagę wy-

niki uzyskiwane przez nie na 

egzaminach zewnętrznych oraz 

wyniki prowadzonego nad nimi 

nadzoru pedagogicznego. 

 

 Poniższa tabela przed-

stawia ogólną liczbę szkół dzia-

łających na terenie wojewódz-

twa opolskiego w rozbiciu na 

typy szkół, z uwzględnieniem 

liczby szkół prowadzonych 

przez stowarzyszenia. 

 

Wyniki egzaminów ze-

wnętrznych 

 

 Celem egzaminów 

zewnętrznych jest obiektywne 

zbadanie poziomu wiedzy  

i umiejętności uczniów na za-

kończenie poszczególnych eta-

pów kształcenia (po szkole pod-

stawowej i gimnazjum). 

 

 Corocznie (począwszy 

od 2006 r.), korzystając z ser-

wisu OKE we Wrocławiu, Ku-

ratorium Oświaty w Opolu 

dokonuje analizy wyników 

sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych dla województwa 

opolskiego i opracowuje zbior-

cze zestawienie znormalizowa-

nych wyników.  

 Z analizy wynika, że 

nieco więcej niż połowa tj. 

52,5% (21 na 40) szkół podsta-

wowych prowadzonych przez 

stowarzyszenia uzyskuje wyniki 

na poziomie średnim (w skali 

staninowej od 6 do 4), a aż 

37,5% (15 na 40) szkół uzyskuje 

wyniki wysokie i bardzo wyso-

kie (stanin od 9 do 7). Tylko  

w przypadku 4 szkół (co stano-

wi 10%) wyniki są na poziomie 

niskim bądź też bardzo niskim 

(stanin od 3 do 1). 

 Z analizy wyników 

egzaminu gimnazjalnego wynika, 

że aż 37% badanych gimnazjów 

w części matematyczno -

przyrodniczej uzyskało zarówno 

wyniki najniższe (stanin od 3 do 

1), jak i wyniki bardzo wysokie 

(stanin od 9 do 7). Pozostałe 

gimnazja uzyskały wyniki śred-

nie (stanin od 6 do 4). Podob-

nie kształtowały się wyniki  

w części humanistyczno -

przyrodniczej. 

 Do kuratorium wpły-

wały też skargi, różnego rodza-

ju pisma i informacje dotyczące 

nieprawidłowości w zarządzaniu 

i funkcjonowaniu szkół prowa-

dzonych przez stowarzyszenia. 

Najczęściej dotyczyły one pro-

blemów związanych z: organiza-

cją pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, przestrzeganiem 

praw dziecka, awansem zawo-

dowym nauczycieli, kwestią 

kwalifikacji nauczycieli. 

 W roku szkolnym 20-

10/11 przeprowadzono 2 ewa-

luacje całościowe w szkołach 

niepublicznych, a ich wyniki 

zostały opublikowane w rapor-

tach z ewaluacji dostępnych na 

Szkoły stowarzyszeniowe w woj. opolskim. 

L. 

p. 

Typ szkoły Liczba szkół 
w wojewódz-

twie 

Liczba szkół 

prowadzonych 

przez stowa-

rzyszenia 

% szkół stowa-

rzyszeniowych 

w stosunku do 

ogółu szkół 

1 2 3 4 5 

1. szkoły podstawowe 393 40 10,2 

2. gimnazja 178 10 5,6 

3. licea ogólnokształcące 93 8 6,5 

4. licea profilowane 43 5 14,0 

5. licea uzupełniające 50 6 12,0 

6. technika 55 4 5,5 

7. technika uzupełniające 22 3 13,6 

8. zasadnicza szkoła zawodowa 58 5 8,6 

9. szkoła policealna 79 7 8,9 

10. szkoła specjalna przysposabiają-

ca do pracy 
18 2 11,1 

ogółem 989 90   
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stronie internetowej:  
www.nadzorpedagogiczny.edu.pl  

 

 W szkołach niepublicz-

nych przeprowadzono również 

od listopada 2009r. 11 kontroli 

planowych w następujących  

5 zakresach: 

 prawidłowość dopuszczania 

do użytku  w szkole progra-

mów nauczania w publicznych 

szkołach podstawowych 

 prawidłowość dopuszczania 

do użytku programów wy-

chowania przedszkolnego  

w publicznych przedszkolach, 

szkołach podstawowych  

z oddziałami przedszkolnymi  

i innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

 prawidłowość nadzorowania 

przez dyrektora publicznej 

szkoły podstawowej spełnia-

nia przez dzieci sześcioletnie 

obowiązku rocznego przygo-

towania przedszkolnego 

 prowadzenie arkuszy ocen 

uczniów przez publiczne 

szkoły podstawowe i gimnazja 

dla dzieci i młodzieży zgodnie 

z przepisami prawa 

 realizacja prawa dzieci  

p i ę c i o l e t n i c h 

do rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

  

W jednym przypadku wydano 

zalecenia. 

 Ponadto, w roku 

szkolnym 2010/2011 przepro-

wadzono 3 kontrole doraźne  

w zakresie: przestrzegania sta-

tutu szkoły, respektowania 

praw dziecka, udzielania i orga-

nizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zatrudniania 

nauczycieli zgodnie z kwalifika-

cjami. 

 We wszystkich 3 przy-

padkach wydano zalecenia. 

 Szkoły prowadzone 

przez stowarzyszenia funkcjo-

nują dopiero od kilku lat i pró-

ba ich ogólnej oceny z pewno-

ścią byłaby przedwczesna. 

 Efektywności pracy 

szkoły nie należy bowiem oce-

niać jedynie przez pryzmat wy-

niku uzyskanego na egzaminie, 

bez uwzględniania warunków,  

w jakich ona funkcjonuje. Oce-

na taka jest nieuprawniona  

i może być krzywdząca lub nie-

zasłużenie pozytywna. 

 Zaznaczyć należy, że 

szkoły stowarzyszeniowe po-

wstają w miejsce tych, wobec 

których np. w związku z wystę-

pującym tam niżem demogra-

ficznym - jednostki samorządu 

terytorialnego podjęły decyzję  

o ich likwidacji. W tym kontek-

ście społeczne inicjatywy pro-

wadzenia szkół przez stowarzy-

szenia są bardzo ważne dla 

uczniów i ich rodziców, ponie-

waż umożliwiają edukację dziec-

ka w miejscu jego zamieszkania. 

Szkoły te stanowią często jedy-

ny ośrodek życia kulturalnego  

i oświatowego lokalnej społecz-

ności. 

 

 

Zofia Sochacka –  

dyrektor Wydziału Kształcenia  

i Wychowania  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 

Maria Nowak 

 

 Postęp techniczny  

i technologiczny, który w ostat-

nich latach nabrał niebywałego 

tempa, spowodował koniecz-

ność dostosowania  kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb, dyna-

micznie zmieniającego się rynku 

pracy. To spowodowało po-

trzebę modernizacji dotychcza-

sowego systemu  kształcenia 

zawodowego.  Celem zasadni-

czym wprowadzanych zmian  

w szkolnictwie ponadgimnazjal-

nym jest zwiększenie skutecz-

ności i efektywności systemu 

kształcenia zawodowego oraz 

zharmonizowanie go z rynkiem 

pracy. Zmiany stały się też nie-

odzowne ze względu na potrze-

by polskiej gospodarki, a także 

zobowiązan ia  wyn ikające  

z członkowstwa naszego kraju  

w Unii Europejskiej.  

 Nowe rozwiązania  

w kształceniu zawodowym zna-

lazły odzwierciedlenie w ustwie  

z dnia 19 sierpnia 2011r.  

o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. Ustawa zakłada, że na-

uka w technikach i zasadniczych 

szkołach zawodowych będzie 

powiązana z nauką w gimna-

zjach – treści tam rozpoczęte 

będą kontynuowane w klasach 

pierwszych szkół ponadgimna-

zjalnych. Uczniowie tych szkół 

opanują te same zagadnienia 

kształcenia ogólnego co ucznio-

wie pierwszej klasy liceum ogól-

nokształcącego, dzięki czemu 

absolwenci zreformowanych 

zasadniczych szkół zawodowych 

będą mogli kontynuować naukę 

na przykład w liceach ogólno-

kształcących dla dorosłych od 

razu od drugiej klasy. Noweliza-

cja wprowadza zapisy o zdoby-

waniu konkretnych kwalifikacji 

– egzaminy z zakresu poszcze-

gólnych kwalifikacji, wchodzą-

cych w zakres danego zawodu, 

będą odbywały się na różnych 

etapach nauki w szkole. Po zda-

niu każdej kwalifikacji uczeń 

otrzyma świadectwo jej zdoby-

cia, a po zdaniu wszystkich kwa-

lifikacji wymaganych w danym 

Zmiany w kształceniu zawodowym  

od 1 września 2012 r. 

http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl
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zawodzie otrzyma dyplom kwa-

lifikacji w zawodzie. Znowelizo-

wana ustawa umożliwia łączenie 

szkół zawodowych w centra 

kształcenia zawodowego i usta-

wicznego. Ponadto w systemie 

szkolnictwa przestaną istnieć 

licea uzupełniające, technika 

uzupełniające i licea profilowa-

ne.  

 Konsekwencją cytowa-

nej wyżej ustawy są rozporzą-

dzenia ministra edukacji naro-

dowej wpisujące się w moderni-

zację kształcenia zawodowego. 

Do dnia opublikowania niniej-

szego biuletynu podpisane zo-

stały rozporządzenia w sprawie: 

 klasyfikacji zawodów szkolnic-

twa zawodowego (podpisane 

23 grudnia 2011 r.), 

 podstawy programowej 

kształcenia w zawodach 

(podp isane 4  styczn ia  

2012 r.), 

 egzaminów eksternistycznych 

(podpisane 11 stycznia  

2012 r.), 

 kształcenia ustawicznego  

w formach pozaszkolnych 

(podpisane 11 stycznia  

2012 r.), 

 ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych 

(podpisane 20 stycznia  

2012 r.).  

 

 Nowa klasyfikacja za-

wodów szkolnictwa zawodowe-

go obejmuje 200 zawodów,  

w ramach których wyodrębnio-

no 251 kwalifikacji. W klasyfika-

cji ujęto: 

 23 zawody o 3 kwalifikacjach, 

 72 zawody o 2 kwalifikacjach, 

 98 zawodów o 1 kwalifikacji, 

  7 zawodów szkolnictwa arty-

stycznego, dla których nie 

wyodrębnia się kwalifikacji.  

 

 Nowe podejście do 

zdobywania wykształcenia za-

wodowego polega na wyodręb-

nieniu w ramach poszczegól-

nych zawodów pojedynczych 

kwalifikacji, z których każda 

obejmuje określony zasób wie-

dzy i umiejętności. Szkoły zawo-

dowe nadal będą kształciły  

w zawodach, w oparciu o wy-

odrębnione kwalifikacje. Kształ-

cenie w zakresie pojedynczych 

kwalifikacji będzie prowadzone 

na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych a ich ukończenie 

będzie uprawniało do przystą-

pienia do zewnętrznych egzami-

nów potwierdzających kwalifi-

kacje w zawodzie. Możliwe bę-

dzie posługiwanie się świadec-

twem potwierdzającym poje-

dynczą kwalifikację. 

 W rozporządzeniu 

wskazano zawody, których 

kształcenie jest prowadzone  

w szkołach; typy szkół ponad-

gimnazjalnych, w których może 

odbywać się kształcenie w da-

nym zawodzie; kwalifikacje wy-

odrębnione w zawodach ze 

wskazaniem, które z nich mogą 

być realizowane na kwalifikacyj-

nych kursach zawodowych oraz 

obszary kształcenia, do których 

są przypisane poszczególne 

zawody.  

 W nowej podstawie 

programowej określone są wie-

dza i umiejętności zawodowe 

oraz kompetencje personalne  

i społeczne, które uczeń musi 

nabyć w procesie kształcenia. 

Zgodnie z ideą europejskich 

ram kwalifikacji zostały one 

opisane jako oczekiwane efekty 

kształcenia. 

 Po raz  p ierwszy  

w jednym akcie prawnym okre-

ślone zostały opisy kształcenia 

we wszystkich zawodach uję-

tych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

Określenie efektów kształcenia 

dla poszczególnych kwalifikacji 

wyodrębnionych w każdym 

zawodzie będzie owocować 

lepszym dopasowaniem kształ-

cenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy. Ułatwi także 

uczniom przechodzenie z edu-

kacji do pracy w zawodzie oraz 

od kształcenia szkolnego do 

kursowych form kształcenia, 

wzmacniających pozycje na ryn-

ku pracy osób aktywnych zawo-

dowo lub bezrobotnych. 

 Nowa podstawa pro-

gramowa kształcenia w zawo-

dach ma istotne znaczenie rów-

nież dla rozwoju ustawicznej 

edukacji zawodowej osób doro-

słych, zainteresowanych uzyska-

niem dodatkowych kwalifikacji 

lub zmianą zawodu. Efekty 

kształcenia określone dla po-

szczególnych kwalifikacji wyod-

rębnionych w danym zawodzie 

będą bowiem uwzględniane  

w procesie kształcenia realizo-

wanego na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych oraz kur-

sach umiejętności zawodowych. 

 Przepisy nowego roz-

porządzenia w sprawie egzami-

nów eksternistycznych, oprócz 

dotychczas dostępnych egzami-

nów eksternistycznych z zakre-

su: szkoły podstawowej dla 

dorosłych, gimnazjum dla doro-

słych oraz liceum ogólnokształ-

cącego dla dorosłych, wprowa-

dzają, również egzamin ekster-

nistyczny zawodowy, umożli-

wiający potwierdzenie pojedyn-

czych kwalifikacji w zawodzie. 

Uzyskanie dyplomu potwierdza-

jącego posiadanie  odpowied-

niego poziomu wykształcenia 

oraz pełnego zawodu możliwe 

będzie po zdobyciu wszystkich 

kwalifikacji wyodrębnionych  

w danym zawodzie. Osoby do-

rosłe, korzystając z tej możli-

wości, będą mogły podnieść 

swoje kwalifikacje zawodowe 

lub przekwalifikować się, zwięk-

szając swoje szanse na zmienia-

jącym się rynku pracy. 

 Dotychczasowe egza-

miny kwalifikacyjne umożliwiają-

ce uzyskanie tytułów zawodo-

wych, przeprowadzane przez 

państwowe komisje egzamina-

cyjne powoływane przez kura-

torów oświaty, zostaną od  

1 stycznia 2013 r. zastąpione 

przez egzamin eksternistyczny 

zawodowy. 

 R o z p o r z ą d z e n i e  

w sprawie kształcenia ustawicz-

nego w formach pozaszkolnych 

stanowi kolejny element zmiany 

systemu kształcenia zawodowe-
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go i ustawicznego, która roz-

pocznie się we wrześniu 2012 r. 

Rozporządzenie określa przede 

wszystkim nowe rodzaje form 

pozaszkolnych prowadzących 

kształcenie ustawiczne oraz 

warunki, organizację i tryb pro-

wadzenia w nich kształcenia. 

 

Wykaz pozaszkolnych form 

kształcenia obejmuje: 

1. kursy prowadzone w oparciu 

o podstawę programową 

kształcenia w zawodach: 

- kwalifikacyjny kurs zawodo-

wy, 

- kurs umiejętności zawodo-

wych, 

- turnus dokształcania teore-

tycznego młodocianych pra-

cowników; 

2. kursy z zakresu zawodów 

ujętych w klasyfikacji zawo-

dów i specjalności na potrze-

by rynku pracy, w tym także 

prowadzone we współpracy  

z urzędami pracy; 

3. kursy kompetencji ogólnych, 

prowadzone według progra-

mu nauczania uwzględniające-

go wybraną część podstawy 

programowej kształcenia 

ogólnego. 

 

 Na zasadach określo-

nych w rozporządzeniu kwalifi-

kacyjne kursy zawodowe będą 

mogły prowadzić nie tylko 

szkoły prowadzące kształcenie 

zawodowe, ale także placówki 

kształcenia ustawicznego, pla-

cówki kształcenia praktycznego 

oraz ośrodki dokształcenia  

i doskonalenia zawodowego. 

Uprawnione do tego są rów-

nież podmioty spoza systemu 

oświaty - instytucje rynku pracy 

działające na podstawie ustawy 

o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy, prowadzą-

ce działalność edukacyjno-

szkoleniową oraz osoby prawne 

i fizyczne prowadzące działal-

ność oświatową na zasadach 

określonych w przepisach usta-

wy o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

 Ukończenie kwalifika-

cyjnego kursu zawodowego 

uprawnia do potwierdzenia 

nabytych kwalifikacji w systemie 

egzaminów zewnętrznych prze-

prowadzanych przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne. Zdoby-

cie wszystkich kwalifikacji skła-

dających się na dany zawód 

wraz z potwierdzeniem odpo-

wiedniego poziomu wykształce-

nia oznaczać będzie zdobycie 

pełnego zawodu. 

 Kursy umiejętności 

zawodowych, kursy z zakresu 

zawodów ujętych w klasyfikacji 

zawodów i specjalności na po-

trzeby rynku pracy oraz kursy 

kompetencji ogólnych mogą 

prowadzić publiczne i niepu-

bliczne placówki kształcenia 

ustawicznego, placówki kształ-

cenia praktycznego oraz ośrod-

ki dokształcenia i doskonalenia 

zawodowego. Turnusy do-

kształcania teoretycznego mło-

docianych pracowników prowa-

dzić będą ośrodki dokształcenia  

i doskonalenia zawodowego. 

 Nowe regulacje nie 

wprowadzają istotnych zmian  

w obszarze funkcjonowania 

publicznych placówek i ośrod-

ków, zachowując dotychczaso-

we ich rodzaje: 

 centrum kształcenia ustawicz-

nego, 

 centrum kształcenia praktycz-

nego, 

 ośrodek dokształcenia i do-

skonalenia zawodowego. 

 

 Nowe rodzaje form 

pozaszkolnych będzie można 

prowadzić od 1 września 2012r. 

W przepisie przejściowym 

wskazano, że podmioty prowa-

dzące w dniu wejścia w życie 

rozporządzenia kształcenie  

w formach pozaszkolnych okre-

ślonych w rozporządzeniu Mini-

stra Edukacji i Nauki z 3 lutego 

2006r. mogą kontynuować pro-

wadzenie tego kształcenia na 

dotychczasowych zasadach nie 

dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.  

 

 

 

 Nowe rozporządzenie 

zastąpi rozporządzenia: 

- Ministra Edukacji i Nauki  

z dnia 3 lutego 2006r. w spra-

wie uzyskiwania i uzupełniania 

przez osoby dorosłe wiedzy 

ogólnej, umiejętności i kwalifi-

kacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, 

poz. 216);  

- Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 czerwca 2009 r.  

w sprawie publicznych placó-

wek kształcenia ustawicznego, 

publicznych placówek kształce-

nia praktycznego oraz publicz-

nych ośrodków dokształcania i 

doskonalenia zawodowego (Dz. 

U. Nr 99, poz. 828). 

 Nowe rozporządzenie 

w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicz-

nych to kolejny etap wdrażania 

nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. Nowa 

podstawa programowa dla klas 

IV-VI szkoły podstawowej (II 

etap edukacyjny) i dla szkół 

ponadgimnazjalnych: zasadniczej 

szkoły zawodowej, liceum ogól-

nokształcącego i technikum, 

zacznie obowiązywać od  

1 września 2012 r. i będzie 

wdrażana sukcesywnie począw-

szy od klasy IV szkoły podsta-

wowej i klas I wymienionych 

szkół ponadgimnazjalnych. 

 Rozporządzenie wpro-

wadza zmiany w zakresie kon-

strukcji ramowego planu na-

uczania: 

 w miejsce tygodniowego wy-

miaru godzin w cyklu kształ-

cenia na poszczególne obo-

wiązkowe zajęcia edukacyjne 

zostały określone minimalne 

liczby godzin przeznaczone na 

te zajęcia w całym cyklu 

kształcenia; 

 określono tygodniowy obo-

wiązkowy wymiar obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych  

w poszczególnych klasach 

poszczególnych typów szkół; 

 określono minimalną liczbę 

godzin w cyklu kształcenia na 

kształcenie zawodowe teore-

tyczne i kształcenie zawodo-
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we praktyczne; 

 na nowo zdefiniowane zostały 

godziny do dyspozycji dyrek-

tora szkoły; 

 nie uwzględniono wymiaru 

godzin na zajęcia religii/etyki  

i na nauczanie języka mniej-

szości narodowych, etnicz-

nych lub języka regionalnego - 

wymiar godzin na te zajęcia 

będzie określony w odpo-

wiednich rozporządzeniach; 

 określono liczbę godzin na 

zajęcia rewalidacyjne dla 

ucznia niepełnosprawnego  

w oddziale ogólnodostępnym 

i integracyjnym (2 godziny 

tygodniowo). 

 Rozporządzenie wpro-

wadza zasadnicze zmiany  

w ramowych planach nauczania 

dla szkół ponadgimnazjalnych,  

w których wdrażanie nowej 

podstawy programowej roz-

pocznie się 1 września 2012 r. 

Zgodnie z nową podstawą pro-

gramową w tych typach szkół  

(z wyjątkiem zasadniczej szkoły 

zawodowej i szkoły policealnej) 

przedmioty obowiązkowe mogą 

być nauczane w zakresie pod-

stawowym lub w zakresie roz-

szerzonym: 

1)tylko w zakresie podstawo-

wym - przedmioty: wiedza  

o kulturze, podstawy przed-

siębiorczości, wychowanie 

fizyczne i edukacja dla bezpie-

czeństwa; 

2)w zakresie podstawowym  

i w zakresie rozszerzonym: 

a) język polski, język obcy 

nowożytny, język mniejszości 

narodowej lub etnicznej, język 

regionalny, matematyka; 

uczeń realizuje zakres podsta-

wowy albo zakres rozszerzo-

ny (wymagania szczegółowe 

dla zakresu rozszerzonego 

obejmują także wszystkie 

wymagania szczegółowe dla 

zakresu podstawowego); 

b) historia, wiedza o społe-

czeństwie, geografia, biologia, 

chemia, fizyka, informatyka; 

uczeń obowiązkowo realizuje 

zakres podstawowy (zakres 

rozszerzony stanowi konty-

nuację nauczania danego 

przedmiotu w zakresie pod-

stawowym); 

3)tylko w zakresie rozszerzo-

nym: historia muzyki, historia 

sztuki, język łaciński i kultura 

antyczna, filozofia.    

 

 Szkoła ma obowiązek 

zadbać o wszechstronny rozwój 

każdego ucznia i dlatego dla 

uczniów, którzy wybiorą kształ-

cenie w zakresie rozszerzonym 

z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, został przewi-

dziany dodatkowy przedmiot 

uzupełniający historia i społe-

czeństwo, którego realizacja ma 

za zadanie poszerzyć wiedzę 

uczniów w zakresie nauk huma-

nistycznych oraz ukształtować 

w nich postawy obywatelskie. 

Natomiast dla uczniów, którzy 

wybiorą kształcenie w zakresie 

rozszerzonym z przedmiotów 

humanistycznych został przewi-

dziany dodatkowy przedmiot 

uzupełniający przyroda, którego 

realizacja ma za zadanie posze-

rzyć ich wiedzę w zakresie nauk 

matematyczno-przyrodniczych.  

 Na gruncie nowej pod-

stawy programowej kształcenia 

ogólnego przyjęto zasadę, że 

obowiązkowe przedmioty ogól-

nokształcące ujęte w podstawie 

programowej w zakresie pod-

stawowym (z wyjątkiem języka 

polskiego, języka obcego nowo-

żytnego, języka mniejszości 

narodowej lub etnicznej, języka 

regionalnego, matematyki i wy-

chowania fizycznego) będą re-

alizowanie w klasie I liceum 

ogólnokształcącego (a w liceum 

ogólnokształcącym dla doro-

słych - w dwóch pierwszych 

semestrach), lub w klasach I i II 

technikum (a w technikum dla 

dorosłych - w czterech pierw-

szych semestrach).   

 Kierując się wymienio-

nymi wyżej ustaleniami zawarty-

mi w nowej podstawie progra-

mowej kształcenia ogólnego 

przyjęto następujące rozwiąza-

nia w odniesieniu do poszcze-

gólnych typów szkół: 

w liceum ogólnokształcącym 

uczeń będzie miał obowiązek 

wyboru od 2 do 4 przedmio-

tów, a słuchacz liceum ogólno-

kształcącego - 2 przedmiotów, 

spośród proponowanych przez 

szkołę przedmiotów ujętych  

w podstawie programowej  

w zakresie rozszerzonym, przy 

czym co najmniej jednym z tych 

przedmiotów musi być: historia, 

biologia, geografia, fizyka lub 

chemia.  

 Uczeń (słuchacz), któ-

ry nie będzie realizował w za-

kresie rozszerzonym historii, 

będzie obowiązany realizować 

przedmiot uzupełniający histo-

ria i społeczeństwo.  

 Uczeń (słuchacz), któ-

ry nie będzie realizował w za-

kresie rozszerzonym jednego  

z następujących przedmiotów: 

biologia, chemia, fizyka lub geo-

grafia, będzie obowiązany reali-

zować przedmiot uzupełniający 

przyroda. 

W technikum uczeń będzie miał 

obowiązek wyboru 2 przedmio-

tów, spośród proponowanych 

przez szkołę przedmiotów uję-

tych w podstawie programowej  

w zakresie rozszerzonym, zwią-

zanych z kształceniem w okre-

ślonym zawodzie. Jednym z tych 

przedmiotów musi być: mate-

matyka, biologia, geografia, fizy-

ka lub chemia. Uczeń techni-

kum będzie obowiązany w zde-

cydowanej większości przypad-

ków realizować przedmiot uzu-

pełniający historia i społeczeń-

stwo. 

                                                

Na podstawie informacji opubli-

kowanych na stronie interneto-

wej Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej www.men.gov.pl     

                                                      

Maria Nowak –  

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Teodozja Świderska 

 

 Już po raz czternasty 

mies ięczn ik Perspektywy  

i dziennik Rzeczpospolita przy-

gotowały Ogólnopolski Ranking 

Szkó ł  Ponadg imnaz ja lych 

(ORSP). Głównymi adresatami 

tej inicjatywy z założenia mieli 

być uczniowie najstarszych klas 

gimnazjów, których czeka pod-

jęcie ważnej życiowej decyzji  

o wyborze szkoły ponadgimna-

zjalnej. Metodologia rankingu 

jednak ewaluowała w ostatnich 

latach, dając w efekcie coraz 

bardziej wszechstronną ocenę 

szkół. Od momentu powstania 

do 2010 roku ORSP był rankin-

giem jednokryterialnym, opar-

tym na wynikach olimpiad 

przedmiotowych i zawodo-

wych. Kryterium „olimpijskie” 

gubiło jednak wiele bardzo do-

brych szkół, które w danym 

roku miały mniej szczęścia w 

olimpiadach i niższe osiągnięcie 

w tej kategorii. Odbiorcy  

i członkowie Kapituły Rankingu 

sygnalizowali konieczność zmian 

w zakresie przyjętej metodolo-

gii. 

 Od 2010 roku Kapituła 

rozszerzyła kryteria rankingu 

uwzględniając wyniki egzami-

nów maturalnych, a w ubiegłym 

roku (w XIII edycji rankingu) po 

raz pierwszy rozdzielono typy 

szkół ponadgimnazajlnych publi-

kując dwa czterokryterialne 

rankingi: Ogólnopolski Ranking 

Liceów Ogólnokształcących 

2011 i Ogólnopolski Ranking 

Techników 2011 oraz trzy 

podrankingi (dwa maturalne dla 

liceów i techników oraz olimpij-

ski – jednokryterialny- dla oby-

dwu typów szkół).  

 Metodologia rankingu 

wciąż ewoluuje, w wyniku 

uwzględniania sugestii różnych 

środowisk oraz możliwości 

wykorzystania danych OKE 

(ujednoliconych w skali kraju, 

zewnętrznych form egzamino-

wania). Kolejnej modyfikacji 

uległa ona w XIV edycji Ogól-

nopolskiego Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 2012. 

Zmieniono m. in. wskaźniki 

procentowe przyjęte w ubiegło-

rocznych kryteriach, rozszerzo-

no  k r y t e r i a  ma tu r a l n e 

(oddzielnie przedmioty obo-

wiązkowe i dodatkowe)  

a w rankingu techników po raz 

pierwszy uwzględniono wyniki 

egzaminów zawodowych. Uzna-

no, iż egzaminy zawodowe, 

które mają już także charakter 

zewnętrzny (wyniki podobnie 

jak egz. maturalnych z OKE),  

znakomicie nadają się jako 

obiektywny miernik oceny 

szkoły. O ostatecznych wyni-

kach liceów decydują cztery 

kryteria – olimpijskie, maturalne 

– zarówno w odniesieniu do 

przedmiotów obowiązkowych, 

jak i przedmiotów  dodatko-

wych oraz akademickie. Nato-

miast w ocenie techników do-

dano piąte - wyniki egzaminów 

zawodowych. Wszystkie te 

kryteria zostały uwzględnione  

w rankingu z różnymi wagami, 

adekwatnymi do ich znaczenia 

w ocenie pracy szkoły – przygo-

towywanej z punktu widzenia 

szans jej absolwenta na odnie-

sienie sukcesu na wybranych 

przez niego studiach.  

 W ORSP 2012 czynni-

kiem dominującym w ocenie 

liceów jest matura (z łączną 

wagą 65 %). Natomiast w przy-

padku techników o pozycji 

szkoły na równi z maturą  

z przedmiotów obowiązkowych 

decydują wyniki egzaminu za-

wodowego (60%), co jest zgod-

ne ze znaczeniem tego egzami-

nu dla uczniów i dla szkoły. 

Szczegółowe informacje m.in. 

nt. przyjętej metodologii  

(w tym wzorów obliczenia 

wskaźników, nadania określonej 

wagi procentowej poszczegól-

nym kryteriom) oraz liczby 

( l i s t y ) ,  uw z g l ę dn i on y ch  

w b. roku olimpiad, można zna-

leźć na internetowej stronie  

www.perspektywy.pl 

 Poniżej przedstawiamy 

tabelarycznie wyniki najlepszych 

liceów i techników wojewódz-

twa opolskiego w XIV edycji 

Ogólnopolskiego Rankingu 

Szkół Ponadgimnazjalnych 2012 

oraz tegorocznych podrankin-

gach. 

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2012 
 (województwo opolskie). 
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Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2012  

Kryteria i ich wagi procentowe Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2012: 

sukcesy w olimpiadach 30% 

matura – przedmioty obowiązkowe 30% 

matura – przedmioty dodatkowe 35% 

opinia akademicka 5% 

L.p. 
w 
woj
. 

Miejsce 
w kraju 

Nazwa szkoły Miejsco-

wość 
Wyniki Olim-

piady 
Matura 

- obow   
Matura 

–dod. 
Opinia  

akade-
micka 

  (1-50)       30% 30% 35% 5% 

1 m. 20 Diecezjalne Liceum 

Humanistyczne 
Nysa 61,22 0,0 83,36 81,53 80,30 

2 m. 30 Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące 
nr III 

Opole 60,16 2,97 88,61 68,81 100 

3 m. 46 Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące 
nr II 

Opole 56,90 4,47 87,03 62,28 84,86 

  (51-100)               

4 m.99 RCKJO Publiczne 

LO  
z Oddz. Dwuję-
zycznymi 

Opole 51,46 0,00 77,31 65,96 42,11 

  (101-150)               

5 m. 150 Liceum Ogólno-

kształcące 
 im. Wł. Broniew-
skiego 

Strzelce 

Op. 
48,79 0,74 79,13 59,74 19,93 

  (201 -

300) 
              

6 m. 210 I Liceum Ogólno-

kształcące  
im. Lotników Pol-
skich 

Olesno 46,83 0,06 79,14 47,32 74,11 

7 m.215 Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące 
nr V 

Opole 46,67 0,08 84,01 43,72 66,93 

8 m. 247 II Liceum Ogólno-

kształcące  
im. Mikołaja Koper-
nika 

Kędzie-

rzyn-
Koźle 

45,18 0,28 78,13 47,17 48,93 

9 m. 300 Publiczne LO nr I 

im. Mikołaja Koper-

nika 

Opole 43,39 0,04 77,07 43,38 49,55 

  (301-350)               

10 m.306 I Liceum Ogólno-

kształcące  
im. Powstańców Śl. 

Praszka 43,15 0,00 71,63 54,50 0,00 

Najlepsze licea w województwie opolskim wg ogólnopolskiego rankingu 2012. 
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Nazwa szkoły Miejscowość Wynik 

Ranking 

ogólno- 
polski 

1 Diecezjalne Liceum Humanistyczne Nysa 61,22 20 

2 PLO nr III z Odd. Dwujęz. im. M. Skłodowskiej-

Curie 
Opole 60,16 30 

3 PLO nr II z Oddz.Dwujęz. im. Marii Konopnickiej Opole 56,90 46 

4 RCKJO Publiczne LO z Oddziałami Dwujęzyczny-

mi 
Opole 51,46 99 

5 Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego Strzelce Opolskie 48,79 150 

6 I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich Olesno 46,83 210 

7 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V Opole 46,67 215 

8 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koperni-

ka 
Kędzierzyn-Koźle 45,18 247 

9 Publiczne LO nr I im. Mikołaja Kopernika Opole 43,39 300 

10 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Ślą-

skich 
Praszka 43,15 306 

11 "I LO im. Jana III Sobieskiego ""Carolinum""" Nysa 42,88 312 

12 I Liceum Ogólnokształcące Kluczbork 42,09 348 

13 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w ZSO STO Kluczbork 42,00 353 

14 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewi-

cza 
Kędzierzyn-Koźle 41,70 372 

14 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chro-

brego 
Brzeg 41,70 372 

16 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Prudnik 41,31 392 

17 Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Zawadzkie 39,78 486 

18 Liceum Ogólnokształcące w ZS Biała 38,94 500+ 

19 I LO im. Jarosława Iwaszkiewicza Namysłów 38,60 500+ 

20 Publ. Liceum Plastyczne w ZPPKP im. Jana Cybisa Opole 37,73 500+ 

21 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Dobrzeń Wielki 37,22 500+ 

22 Publiczne Liceum Ogólnokształcące w ZS Ozimek 35,36 500+ 

23 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Głubczyce 34,62 500+ 

24 Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - Liceum Opole 34,31 500+ 

25 II Liceum Ogólnokształcące Nysa 33,59 500+ 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2012 - woj. opolskie 
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Ogólnopolski Ranking Techników 2012 

Kryteria i ich wagi procentowe Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2012,  w tym uwzględnione po 

raz pierwszy w tegorocznym rankingu, wyniki egzaminów zawodowych. 

sukcesy w olimpiadach 20% 

matura – przedmioty obowiązkowe 30% 

matura – przedmioty dodatkowe 15% 

wyniki egzaminów zawodowych 30% 

opinia akademicka 5%  

Najlepsze technika w województwie opolskim wg ogólnopolskiego rankingu 2012 

L.p. 

w 
woj

. 

Miejsce 
w kraju 

Nazwa szkoły 
Miejsco-

wość 
wyniki 

Olim
piad

y 

Matu-
ra - 

obow  

Matura 
–dod. 

Egza-
miny  

zaw. 

Opi-
nia  
aka-

demi
cka 

  (1-50)       20% 30% 15% 30% 5% 

1 m. 12 Publiczne Technikum 

nr 3  
w Zespole Szkół 
Ekonomicznych 

Opole 80,40 3,61 85,86 35,61 80,19 90,68 

2 m. 16 Publiczne Technikum 

nr 5  
w Zespole Szkół 
Elektrycznych 

Opole 77,29 0,00 82,88 46,06 74,25 80,57 

3 m. 35 Publiczne Technikum 

nr 1  
w ZSTiO im.  
K. Gzowskiego 

Opole 71,60 12,53 84,15 40,96 58,21 48,82 

  

  (51-100)                 

4 m.79 Publiczne Technikum 

nr 4  
im. rtm. W. Pileckie-
go w ZSM 

Opole 66,43 0,00 73,17 19,71 73,37 59,94 

  101-150                 

5 m. 139 Technikum nr 2  

w ZS RCKU 

Nysa 62,11 9,37 61,11 43,82 49,65 100,0 

6 m.145 Technikum nr 2  

w ZSEiO  
im. Mikołaja Koper-
nika 

Olesno 61,89 4,15 72,49 25,87 62,64 25,15 

  151 -200                 

7 m. 159 Technikum Informa-

tyczne  
w Zespole Szkół 
Zawodowych 

Zawadz-

kie 

61,12 0,00 70,79 50,36 57,11 0,00 

  201-250                 

8 m. 209 Technikum w ZS 

Ponadgimnazjalnych 
nr 1 

Praszka 59,09 0,00 62,86 18,86 75,71 0,00 

9 m. 213 Technikum w ZSZ 

im. Piastów Op. 

Krapko-

wice 

59,00 0,00 68,63 19,93 69,18 0,00 
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Ranking Techników 2012 - woj. opolskie 

 Nazwa szkoły Miejscowość Wynik Miejsce w Rank. 

Ogólnopolskim 

1 Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych Opole 80,40 12 

2 Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki Opole 77,29 16 

3 Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego Opole 71,60 35 

4 Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. W. Pileckiego w ZSM Opole 66,43 79 

5 Technikum nr 2 w ZS RCKU Nysa 62,11 139 

6 Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika Olesno 61,89 145 

7 Technikum Informatyczne w ZS Zawodowych Zawadzkie 61,12 159 

8 Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 Praszka 59,09 209 

9 Technikum w ZSZ im. Piastów Opolskich Krapkowice 59,00 213 

10 Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich Kędzierzyn-Koźle 57,15 250+ 

11 Technikum w ZS Głogówek 57,14 250+ 

12 Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Mikołaja Reja Kędzierzyn-Koźle 56,28 250+ 

13 Publiczne Technikum nr 2 w ZSZ nr 4 Opole 55,85 250+ 

14 Publiczne Technikum Leśne w ZS Tułowice 55,59 250+ 

15 Technikum w ZS Zawodowych nr 1 Strzelce Opolskie 54,52 250+ 

16 Stowarzyszeniowe Technikum w SPSIL Paczków 54,00 250+ 

17 Technikum Agrobiznesu w ZSP Dobrodzień 51,32 250+ 

18 Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych Nysa 50,78 250+ 

19 Technikum nr 1 w ZSZ im. Józefa Lompy Olesno 50,34 250+ 

20 Technikum nr 1 w ZS Licealno-Technicznych Kluczbork 49,97 250+ 

21 Technikum nr 5 im. A. M. Plamitzera w ZSE-T Kędzierzyn-Koźle 49,95 250+ 

22 Technikum nr 2 w ZSP nr 2 CKU Kluczbork 47,14 250+ 

23 Technikum nr 2 w ZS Ekonomicznych Brzeg 46,77 250+ 

24 Publiczne Technikum nr 6 w ZS Budowlanych 
Opole 46,50 250+ 

25 Technikum nr 2 w ZS Rolniczych 
Prudnik 45,69 

250+ 
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P O D R A N K I N G I 

Ranking Maturalny 2012 w grupie liceów 

L.p. 

w 
woj. 

Miejsce 

w kraju 
r.2012 

w 

2011 
m. 

Nazwa szkoły Miejscowość Powiat Wyniki 

  (1-50)           

1 m. 20 22 Diecezjalne Liceum Humanistyczne Nysa nyski 84,84 

2 m. 37 17 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III Opole opolski 88,28 

  (51-100)           

3 m.79 87 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Opole opolski 75,91 

  101-150           

4 m. 106 143 RCKJO Publiczne LO z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi 

Opole opolski 73,33 

5 m.143 200 Liceum Ogólnokształcące 

 im. Wł. Broniewskiego 

Strzelce Op. strzelecki 70,74 

Ranking Maturalny 2012 w grupie techników 

L.p. 

w 
woj. 

Miejsce 

w kraju 

w 

2011 
m. 

Nazwa szkoły Miejscowość Powiat Wyniki 

  (1-50)           

1 m. 33 38 Publiczne Technikum nr 5 w Zespole Szkół 

Elektrycznych 

Opole opolski 72,58 

2 m. 35 135 Publiczne Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących 

Opole opolski 71,70 

3 m. 40 47 Publiczne Technikum nr 3  w Zespole Szkół 

Ekonomicznych 

Opole opolski 71,04 

  (51-100)           

4 m. 86 200+ Technikum Informatyczne w Zespole Szkół 

Zawodowych 

Zawadzkie strzelecki 65,77 

  (101-200)           

5 m. 200 200+ Technikum nr 2 w ZSE i O im. Mikołaja Koper-

nika 

Olesno oleski 58,54 

Ranking Olimpijski 2012 uwzględniający 200 liceów i techników. 

L.p. 

w 
woj. 

Miejsce 

w kraju 

Nazwa szkoły Miejscowość Powiat Wyniki 

  (1-50)         

1 m. 40 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II Opole opolski 4,469 

  (51-100)         

2 m. 53 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III Opole opolski 2,966 

  (101-200)         

3 m. 109 Publiczne Technikum nr 1 w ZST i O im. K. Gzowskiego Opole opolski 1,173 

4 m. 135 Technikum nr 2 w ZS RCKU Nysa nyski 0,878 

5 m. 156 Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego Strzelce Op. strzelecki 0,742 

Gratulujemy wszystkim ww. szkołom z naszego województwa, a szczególnie tym, które w XIV edycji 

ORSP znalazły się w czołówce (1-50; 51-100) najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju, życząc, by 

osiągane wysokie wyniki w poszczególnych kryteriach pozostały równie lub jeszcze bardziej satysfakcjo-

nujące w następnych latach.  

 

Opracowała (z wykorzystaniem m.in. materiałów ze strony www.perspektywy.pl)  

Teodozja Świderska  - 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Wiesława Kostrzewa-Andros 

 

 W dniach 12-14 grud-

nia 2011 r. odbyło się kolejne 
spotkanie partnerów Projektu 

Comenius Regio pod nazwą 

„Kształcenie zawodowe – duże 
wyzwanie nowoczesnej eduka-

cji”. Celem spotkania było 

przedstawienie zakresu realizacji 

praktyk zawodowych w polskim 
systemie oświaty. 

 Harmonogram spotka-

nia partnerów Projektu na 
Opolszczyźnie przewidywał 

wspólną konferencję w Woje-

wódzkim Ośrodku Doskonale-
n i a  I n f o r m a t y c z n e g o 

i Politechnicznego wraz ze zwie-

dzaniem bazy ośrodka a także 

cykl wizyt studyjnych w szkołach 
kształcących w zawodach i pla-

cówkach kształcenia praktyczne-

go. 
 Podczas konferencji 

Adam Koj nauczyciel konsultant  

ds. przedmiotów zawodowych, 

przedstawił innowacyjne formy 
doskonalenia nauczycieli realizo-

wane w większości dzięki pro-

gramom edukacyjnym, do któ-
rych WODIiP systematycznie 

przystępuje. Uczestnicy zapo-

znali się z nowymi technologiami 
informatycznymi, które są wyko-

rzystywane w kształceniu zawo-

dowym, doradztwie oraz w do-

skonaleniu nauczycieli zawodu. 
Następnie Wojciech Błaszczyk - 

kierownik zespołu informatycz-

no-technicznego oprowadził 
gości po nowoczesnej bazie pla-

cówki. Nasi czescy partnerzy 

wyrażali zachwyt podczas poka-

zu. Jiří Holý,  Dyrektor Instytutu 
Vzdělávací institut Středočeské-

ho kraje – Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických prac-
ovníků (odpowiednik WODIiP), 

przyglądał się wyposażeniu sal 

konferencyjnych i dydaktycznych 
z pewną zazdrością, gdyż –  jak 

stwierdził podczas dyskusji – 

niestety nie ma szans na pozy-

skanie środków na podobne 

wyposażenie swojej placówki. 

Zwiedzanie WODIiP-u zakoń-
czyło się w sali konferencyjnej, 

gdzie Adam Koj omówił funkcje 

doradztwa metodycznego reali-
zowanego w określonych zakre-

sach przez doradców metodycz-

nych zatrudnionych w placówce.  

Ważnym elementem nowej stra-
tegii zdobywania kwalifikacji 

zawodowych jest kształcenie 

modułowe. Jest to prawdziwa 
rewolucja w systemie organiza-

cji, a zwłaszcza w metodyce 

kształcenia zawodowego. Kształ-
cenie modułowe zakłada syntezę 

teorii i praktyki, podporządko-

wuje cały proces dochodzenia 

do kwalifikacji zawodowych 
konkretnemu „wytworowi” 

praktycznemu, jakim jest okre-

ślone dzieło czy rodzaj usługi.  
 Jednym z podstawo-

wych celów Projektu było wpro-

wadzenie w partnerskich szko-

łach w Strzelcach Opolskich  
i Kladnie kształcenia modułowe-

go. Podczas wizyt studyjnych 

pokazaliśmy naszym czeskim 

partnerom szkoły, w których od 

kilku lat taka forma kształcenia 

jest realizowana. W Zespole 

Szkół w Zdzieszowicach uczest-
niczyliśmy w zajęciach edukacyj-

nych kształcenia modułowego  

w zawodzie informatyk. Była to 
bardzo interesująca lekcja dla 

czeskich partnerów, którzy taką 

formę kształcenia  wprowadzili 

pierwszy raz w roku szkolnym 
2011/2012. Dyrektor szkoły 

Irmegarda Żyła przedstawiła 

zakres kształcenia modułowego 
realizowanego w zawodach in-

formatyk i technik technologii 

chemicznej.  
 Kolejne spotkanie edu-

kacyjne odbyło się w Centrum 

Kszta łcenia Praktycznego 

i Ustawicznego w Kędzierzynie-
Koźlu, gdzie jego dyrektor Ta-

deusz Urbańczyk pokazał bazę 

kształcenia praktycznego dla 
uczniów szkół zawodowych 

(młodzieżowych i dla dorosłych) 

pozwalającą zdobywać wysokie 

kwalifikacje z uwzględnieniem 
szybkich przemian technologicz-

nych i dostosowywania kwalifi-

kacji pracowników do potrzeb 

„Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej 
edukacji”. Grudniowe wizyty studyjne  
w ramach Projektu Comenius Regio. 

Uczestnicy projektu w CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu. 



2 6  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N R  1 0  /  2 0 1 2  

R
o

zm
a
ito

śc
i 

pracodawców. Duże zaintereso-

wanie wzbudziła pracownia me-

chatroniczna oraz obrabiarki 

numeryczne. Goście uczestni-
czyli także w próbnym egzaminie 

potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe dla uczniów – przy-
szłych elektromonterów pojaz-

dów samochodowych z części 

praktycznej. Pokaz  zorganizo-

wał Ireneusz Wiśniewski – wice-
dyrektor placówki. Zdziwienie 

czeskich partnerów wzbudziła 

obecność rodziców uczniów, 
którzy mogli uczestniczyć  

w egzaminie próbnym jako ob-

serwatorzy. W trakcie egzaminu 
rodzice mogli zobaczyć jak prze-

biega egzamin nadający kwalifika-

cje zawodowe w nowym kształ-

cie.  
 Po wizytach studyjnych 

w powiecie kędzierzyńsko-

kozielskim cała delegacja udała 
się do Zespołu Szkół Zawodo-

wych nr 1 w Strzelcach Opol-

skich  - lokalnego partnera Pro-

gramu Comenius Regio.  Pla-
cówka jest już znana naszym 

południowym sąsiadom i koja-

rzona jest jako bliskie i przyjazne 
miejsce. Znają szkołę jak rów-

nież nauczycieli, którzy aktywnie 

uczestniczą w realizacji Projektu. 
Już wcześniej została nawiązana 

przyjazna współpraca. 

 W spotkaniu w ZSZ  

nr 1 w Strzelcach Opolskich 
uczestniczyli  także Halina Bilik 

Opolski Kurator Oświaty, Le-

sław Tomczak dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Informa-

tycznego i Politechnicznego  

oraz wicestarosta powiatu strze-

leckiego Waldemar Gaida. Pani 
Kurator serdecznie powitała 

wszystkich uczestników konfe-

rencji. Podczas swojego prze-
mówienia podsumowała dotych-

czasowe działania, które były 

realizowane zgodnie z opraco-
wanym projektem, podkreśliła 

wagę projektu Comenius Regio 

w wymianie doświadczeń  

w kształceniu zawodowym, ale 
także wzajemnym poznaniu się 

i promocji kultur obu narodów 

i regionów. Obiad, który przy-
gotowali uczniowie klas gastro-

nomicznych pod fachowym 

okiem nauczycieli  Pani Małgo-

rzaty Tacicy  i Katarzyny Krępy-

Stefanik, składał się z potraw, 
które podawane są  na polskich 

stołach  podczas Wigilii Świąt 

Bożego Narodzenia.  Był to 
również czas dyskusji na temat 

tradycji świąt.  

 Godziny popołudniowe 

i wieczorne zostały poświęcone 
pracy nad projektem. Dyrektor 

Halina Kajstura zaprezentowała 

strukturę realizacji kształcenia 
praktycznego, odbywania prak-

tyk przez uczniów w szkołach 

zawodowych w Polsce. Omówi-
ła także możliwości kształcenia 

w poszczególnych typach szkół, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia praktycznego. Dy-
rektor Vzdělávací institut Střed-

očeského kraje przedstawił pre-

zentację dotyczącą współcze-
snych problemów absolwentów 

na czeskim rynku pracy oraz 

nowych wyzwań, z jakimi styka 

się kształcenie zawodowe  
w Republice Czeskiej. Na zakoń-

czenie spotkania Aleksandra 

Wnuk-Cejzik, nauczyciel przed-
miotów zawodowych branży 

turystycznej –  w formie prezen-

tacji multimedialnej zaprezento-
wała zwyczaje i tradycje świą-

teczne na terenie Śląska Opol-

skiego. 

 Ostatni dzień wizyty 
rozpoczął się spotkaniem z  An-

ną Gajek, Dyrektorem Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Nysie, 
które miało zdecydowanie po-

znawczy i kształcący charakter.  

W drodze nasi czescy partnerzy 

poznawali wieś opolską. Duże 
wrażenie wywarły na gościach 

elementy świątecznego wystroju 

domów i zagród. Już na terenie 
szkoły pani dyrektor zapoznała 

uczestników konferencji z orga-

nizacją swojej placówki, jej suk-
cesami i realizowanymi innowa-

cjami w kształceniu zawodo-

wym.  

 Praktyczny wymiar 
kształcenia jest niezwykle ważny 

w przygotowaniu uczniów do 

wykonywania wymarzonego 
zawodu. Pani Barbara Maroszek 

nauczyciel przedmiotów zawo-

dowych w bardzo interesujący 

sposób zapoznała uczestników 

projektu z organizacją  praktyk 
zawodowych dla uczniów. Było 

wiele pytań, a czeskim partne-

rom bardzo spodobały się cieka-
we rozwiązania i propozycje 

szkoły dla uczniów w zakresie 

realizacji praktyk zawodowych. 

Następnie goście uczestniczyli  
w ciekawej lekcji na temat: 

„Kuchnie regionów Polski na 

świątecznych stołach”. Czescy 
partnerzy mogli zobaczyć wy-

strój stołów oraz posmakować 

dań przygotowywanych zwycza-
jowo nie tylko w domach 

Opolszczyzny, ale pochodzących 

z innych regionów Polski. 

 Po kulinarnych do-
świadczeniach uczestnicy spo-

tkania zostali zaproszeni na 

przejażdżkę drogą biegnącą 
przez piękny park w Nysie  

w kierunku Zespołu Szkół Rolni-

czych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego. Byliśmy oczaro-
wani przepięknym budynkiem  

i różnorodnością rozwiązań 

architektonicznych. Małgorzata 
Leśniewska – dyrektor oraz pani 

Danuta Zając – wicedyrektor 

były naszymi przewodniczkami 
po arkanach kształcenia w Cen-

trum w szczególności w zakresie 

praktyk zawodowych prowadzo-

nych w placówce a także u przy-
szłych pracodawców uczniów. 

 Ostatnie wspólne chwi-

le przeznaczyliśmy na podsumo-
wanie wizyty. Czescy partnerzy 

byli mile zaskoczeni różnorod-

nością pokazanych działań pod-

czas wizyt studyjnych i konfe-
rencji, które zorganizowano  

w ramach realizacji projektu 

Comenius Regio. Trzy dni inten-
sywnej pracy na rzecz projektu, 

wypełnione nowymi doświad-

czeniami, minęły bardzo szybko. 
W ocenie uczestników spotka-

nie było bardzo inspirujące, uka-

zując nowe możliwości rozwią-

zań w kształceniu zawodowym. 
 

Wiesława Kostrzewa-Andros - 

wicedyrektor WWSE 

Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Teodozja Świderska 

 

 Otrzymaliśmy ostatnio 

interesujące wydawnictwa, któ-

re chcemy polecić Państwa 

uwadze. 

 

BIAŁE PLAMY – CZARNE 

PLAMY. Sprawy trudne  

w relacjach polsko – rosyj-

skich (1918 – 2008). 

Pod redakcją Adama Daniela 

Rotfelda i Anatolija W. Torku-

nowa. 

[PISM] Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Warszawa 

2010r.  

 Prezentowana publika-

cja stanowi swego rodzaju pod-

sumowanie dotychczasowej 

wiedzy na temat wydarzeń hi-

storycznych ostatnich 90. lat 

stosunków polsko–rosyjskich 

(1918 – 2008). Jest ona efektem 

wspólnej pracy, powołanej  

w 2002r. z woli rządów obu 

państw, Polsko – Rosyjskiej 

Grupy do Spraw Trudnych. 

Przygotowania do obchodów 

90. rocznicy wojny polsko – 

rosyjskiej oraz 70. rocznicy 

zbrodni katyńskiej motywowały 

do działań upamiętniających 

miejsca spoczynku tych, którzy 

zginęli lub zmarli w niewoli, 

wspólnego uczczenia ofiar 

zbrodni katyńskiej i innych ofiar 

reżimu stalinowskiego spoczy-

wających w Katyniu. Jak pisze 

we wstępie prof. dr hab. Adam 

Daniel Rotfeld „Zamiarem au-

torów było nie tyle poszukiwa-

nie nowych nieznanych faktów  

i dokumentów dotyczących 

najnowszej historii polsko – 

rosyjskich stosunków, ile raczej 

zaprezentowanie syntezy zda-

rzeń i procesów znanych  

i niekwestionowanych, ale po-

strzeganych z dwóch różnych 

perspektyw”. 

 Nawet najbardziej nie-

podważalne fakty historyczne 

mogą być różnie oceniane przez 

obydwa narody - rosyjski i pol-

ski. Interpretacja tych samych 

zdarzeń zmienia się także  

w sposobie ich prezentowania 

przez pokolenia przodków oraz 

współczesnych Polaków i Ro-

sjan (znających już konsekwen-

cje minionych zdarzeń, podję-

tych decyzji). Pamięć o wyda-

rzeniach historycznych ma 

istotny wpływ na współczesne 

relacje polsko – rosyjskie na 

poziomie społeczeństw i rzą-

dów.  Wspólna (czy chcemy czy 

nie) historia naszych narodów 

obfitowała w wydarzenia tra-

giczne, trudne i skomplikowane. 

Problemem rzutującym na rela-

cje społeczne i polityczne obu 

stron, była nie tyle trudna prze-

szłość, ile jej zakłamywanie. 

Przedstawione w książce efekty, 

konkluzje mogą zainteresować 

wielu czytelników nie tylko 

młodego pokolenia. Ideą spraw-

czą działań Grupy do Spraw 

Trudnych było zbadanie, przy-

wrócenie i ujawnienie pełnej 

prawdy. Publikacja przedstawia 

w 17 rozdziałach równoległe 

spojrzenie na historyczne fakty, 

problemy z dwu perspektyw - 

polskich i rosyjskich badaczy. 

Ostatnio wydane. 
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Na przykład rozdział odnoszący 

się do kwestii zbrodni katyń-

skiej prof. dr hab. Adam Daniel 

Rotfeld komentuje w słowie 

w s t ę p n ym  n a s t ęp u j ą co : 

„Autorzy rozdziału poświęco-

nego tej zbrodni – Andrzej 

P r z e w o ź n i k  ( P o l s k a )  

i Natalia Lebiediewa (Rosja) – 

różnią się w niektórych kwe-

stiach szczegółowych i w oce-

nach motywów tej zbrodni; ich 

rozważania jednak się uzupeł-

niają wzajemnie i w swej istocie 

są zbieżne, zwłaszcza w war-

stwie faktograficznej oraz mo-

ralnej kwalifikacji sprawców 

zbrodni. Podobne spostrzeżenia 

i refleksje budzi lektura wielu 

innych rozdziałów.” 

 Uznanie dla działań  

i rangę Polsko – Rosyjskiej Gru-

py do Spraw Trudnych, od  jej 

założenia w 2002 r. do dziś,  

w znacznym stopniu umacniały 

spotkania na najwyższym szcze-

blu (m.in. z Prezydentem RP  

- śp. Lechem Kaczyńskim) czy 

wystąpienia szefów rządów 

(m.in. przemówienia Władimira 

Putina i premiera Donalda Tu-

ska 7 kwietnia 2010r. w Smo-

leńsku). Inspirowały i motywo-

wały badaczy do konstruktyw-

nej pracy.  Porozumienia zawar-

te na najwyższych szczeblach 

władzy państwowej - wynikały 

ze zrozumienia konieczności 

podjęcia wspólnego wysiłku, 

„żeby ze wzajemnych stosun-

ków usunąć nagromadzone 

zwa ły  k ł amstwa i  f a ł -

szu.” (Rozdz. Poszukiwanie 

prawdy. str. 11). Świadczy  

o tym także wypowiedź mini-

stra spraw zagranicznych Rosji 

Siegieja Ławrowa, który sesję 

Grupy (27-28 października 

2008r. w  Moskwie) otworzył 

sowami „Rozmowy o historii 

prowadzić należy w ujęciu cało-

ściowym, zgodnie z zasadą: cała 

prawda i tylko prawda. Prawda 

wybiórcza jest zawsze niebez-

pieczna – w pierwszej kolejno-

ści dla tych, którzy gotowi są 

przyjąć ją za prawdę ostateczną. 

Historia nie zaczyna się kon-

kretna datą – jest to proces, 

który składa się w całości ze 

zw iązków przyczynowo -

skutkowych. Przebieg rozwoju 

historycznego uczy, że prze-

szłość potraktowana powierz-

chownie, a - co gorsza – w spo-

sób jawnie spekulatywny, staje 

się podstawą nowych mitów 

politycznych, które zatruwają 

atmosferę w stosunkach między 

państwami i narodami.” (Rozdz. 

Poszukiwanie prawdy. str. 16). 

Punktem zwrotnym w stosun-

kach m. naszymi państwami 

stały się  wydarzenia z 7 i 10 

kwietnia 2010r. W katastrofie 

pod Smoleńskiem zginęli Prezy-

dent RP z małżonką i wielu zna-

nych rodaków, w tym członko-

wie Grupy – Andrzej Kremer 

(wiceminister spraw zagranicz-

nych RP) i Andrzej Przewoźnik 

(Sekretarz Rady Ochrony Pa-

mięci Walk i Męczeństwa),  

a także Andrzej Sariusz – Skąp-

ski  (Prezes Federacji Rodzin 

Katyńskich). Prawda o Katyniu 

stała się powszechną, docierając  

także do milionów Rosjan, bu-

dząc spontaniczną życzliwość  

i sympatię. 

 Równoległa (polska  

i rosyjska) publikacja księgi  

BIAŁE PLAMY – CZARNE PLA-

MY. Sprawy trudne w relacjach 

polsko – rosyjskich (1918 – 

2008), zamyka pierwszy etap 

pracy  polsko – rosyjskiej Gru-

py 32 badaczy. Jest ona zarazem 

„punktem wyjścia do dalszych 

badań – do wypełniania białych 

plam nowymi ustaleniami histo-

ryków i usuwania czarnych 

plam przez odkłamywanie histo-

rii i odrzucanie gromadzonych 

przez lata fałszerstw i półprawd, 

mitów, legend i stereoty-

pów.” (Od redaktora polskiego 

wydania. A.D. Rotfeld, str.10).  

Praca polsko – rosyjskich histo-

ryków jest kontynuowana  

i cieszy się dużym uznaniem 

czego potwierdzeniem jest 

m.in. wysoka jej ocena wyrażo-

na przez Prezydenta  RP – Bro-

nisława Komorowskiego, czy  

przyznanie Polsko – Rosyjskiej 

Grupie do Spraw Trudnych 

medalu „Zasłużony dla Toleran-

cji” za rok 2010 przez Kapitułę 

F u n d a c j i  E k u m e n i c z n e j 

„Tolerancja”. 

 Na sesji w Warszawie 

(4.10.2010r.) uzgodniono, iż 

współprzewodniczący Grupy 

zwrócą się do ministrów eduka-

cji i szkolnictwa wyższego obu 

państw, by zalecili wprowadze-

nie jej do szkolnych bibliotek, 

jako materiału pomocniczego 

dla nauczycieli historii. Minister 

Spraw Zagranicznych - Rado-

sław Sikorski,  podjął decyzję, 

aby udostępnić wyniki prac Pol-

sko – Rosyjskiej Grupy do 

Spraw Trudnych wszystkim 

publicznym szkołom ponadgim-

nazjalnym i wyższym w Polsce - 

„Moją intencją jest ułatwienie 

nauczycielom historii, uczniom  

i studentom zrozumienie złożo-

ności polsko - rosyjskich sto-

sunków w ostatnich dziewięć-

dziesięciu latach” (List, str.7). 

 

Teodozja Świderska  - 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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MARIA SKŁODOWSKA – 

CURIE. Kobieta wyprzedzają-

ca epokę. A women in advance 

of her epoch.    

- Małgorzata Sobieszczak – Marci-

niak. 

2011 ROK MARII SKŁODOW-

SKIEJ - CURIE  

Album wydała Oficyna Wydawnicza 

MULTICO Sp. z o.o., Warszawa 
2011. 

 

 

 Obchody roku Marii 

Skłodowskiej – Curie zostały 

zwieńczone pięknym albumem, 

prezentującym fakty z życia  

i dzieła tej wielkiej Polki. Materiał 

tekstowy opracowała Małgorzata 

Sobieszczak – Marciniak niezwykle 

subtelnie zderzając rzeczywistość 

ówczesnego świata z faktami bio-

graficznymi wyjątkowej dziewczyny, 

kobiety, żony, matki, uczonej – 

Noblistki.  Dwujęzyczny tekst 

(równolegle z  wersją w języku 

angielskim) został bogato zilustro-

wany fotografiami, zeskanowanymi 

dokumentami. Szata graficzna albu-

mu - układ treści wraz z umiejętnie 

wkomponowanymi ilustracjami  

z zastosowaną techniką kompute-

rowej symulacji sepii - tworzą ele-

gancką i stylową całość. 

 

 

Teodozja Świderska  - 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 

„Archiwum XX wieku… ocalić od zapomnienia”.  
Projekt edukacyjny Radia Opole  

i Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego  
Wydziału Zamiejscowego w Opolu. 

Jacek Łuczak 

 

13 grudnia 2011 roku  

w Auli Dużej Szkoły Wyższej im. 

Bogdana Jańskiego Wydziału Za-

miejscowego w Opolu odbyła się 

konferencja promująca projekt 

edukacyjny „Archiwum XX wie-

ku… ocalić od zapomnienia” i sta-

nowiąca jednocześnie jego za-
mknięcie. W konferencji wzięli 

udział tworzący projekt ze strony 

Szkoły Wyższej im. Bogdana Jań-

skiego Pani dr Katarzyna Postrzed-

nik-Lotko Dziekan Wydziału Za-

miejscowego w Opolu, Pani mgr 

Bożena Grębowiec - Dyrektor 

Wydziału Zamiejscowego oraz Pani 

dr Maria Huchrak, ze strony radia 

Opole Pan Piotr Moc Dyrektor 

Programu-Redaktor Naczelny i Pan 

Jacek Łuczak Sekretarz Programu 

oraz Pan prof. dr hab. Zenon Jasiń-

ski z Uniwersytetu Opolskiego 

reprezentujący recenzentów pro-
jektu. Gościem konferencji był 

także, reprezentujący Kuratorium 

Oświaty w Opolu, Wicekurator 

Rafał Rippel. Przybyli również adre-

saci projektu – uczniowie i nauczy-

ciele gimnazjów i liceów z Opola  

i regionu.  

W trakcie wystąpień 

prelegenci przybliżyli uczestnikom 

konferencji cel powstania projektu, 

spodziewane efekty, zastosowane 

środki dydaktyczne oraz, co stano-

wiło dla słuchaczy dodatkową 

atrakcję spotkania, kulisy powsta-

wania audycji stanowiących główny 
jego element. Wystąpienia zakoń-

czyła dyskusja, która kontynuowana 

była kuluarowo w gościnnych sa-

lach Szkoły Wyższej im. Bogdana 

Jańskiego podczas poczęstunku. 
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Projekt „Archiwum XX 

wieku… ocalić od zapomnienia” to 

41 audycji, w formie 30-

minutowych wywiadów-rzeki po-

wstałych ze środków przekazanych 

Radiu Opole przez Krajową Radę 

Radiofonii i Telewizji. Warstwa 

słowna uatrakcyjniona została, 

zgodnie z profesjonalnym warszta-

tem radiowym, poprzez budowanie 
wielu planów głosowych, odpo-

wiednio dobrane fragmenty mu-

zyczne oraz zastosowanie efektów 

dźwiękowych. Atrakcyjność zasto-

sowanej formy potwierdzona zo-

stała wielką popularnością cyklu  

i wieloma pozytywnymi komenta-

rzami w trakcie jego radiowej emi-

sji na antenie Radia Opole. 

Komplet audycji wzboga-

cony został o profesjonalnie przy-

gotowane wsparcie metodyczne 

autorstwa specjalistów ze Szkoły 

Wyższej im. Bogdana Jańskiego 

Wydziału Zamiejscowego w Opolu, 

a całość w postaci książki i pendri-

ve’a z audycjami przesłana do wska-

zanych przez Kuratorium Oświaty  

i Wychowania w Opolu gimnazjów 

i liceów w naszym regionie, łącznie 

do 260 szkół. Dodatkowo, w celu 

poszerzenia dostępności przygoto-

wanych materiałów, kolejne zesta-

wy przekazano do 278 bibliotek na 

Opolszczyźnie. Łącznie udostępnio-

no 1790 kompletów materiałów 

538 podmiotom. 

Nowoczesna forma udo-

stępnionych materiałów oraz nie-

codzienna treść przekazu zawarte-

go w audycjach stanowić może 

ciekawy element przygotowywa-

nych lekcji i, znajdując zaintereso-

wanie wśród uczniów, przyczynić 

się pozyskania przez nich cennej 

wiedzy historycznej i społecznej,  

a także pobudzić do samodzielnego 

poszukiwania śladów historii we 

własnym otoczeniu. 

 

Jacek Łuczak -  

sekretarz Radia Opole,  

koordynator projektu. 

DR  KARL  HEINZ  HARBECK   
(2 III 1937 – 2 X 2011). 

Honorowy Obywatel Miasta Opola. 
Wybitny działacz na rzecz porozu-

mienia, współpracy i współdziałania 

polskich i niemieckich nauczycieli  

i pracowników naukowych  

 

 Z wielkim żalem i smut-

kiem społeczność oświatowa Ślą-

ska Opolskiego przyjęła wiado-
mość o śmierci wybitnego nie-

mieckiego działacza politycznego  

i oświatowego dra Karla Heinza 

Harbecka, którego wkładu  

w polsko – niemieckie zbliżenie 
nie sposób przecenić. Od 1974 

roku cierpliwie, z właściwą Mu 

pasją i uporem tworzył nowy mo-

del współpracy nauczycieli  

i pracowników nauki naszego 

województwa z oświatowcami 

landu Schleswig – Holstein. Ten 

prekursorski w Polsce model – 
oparty na wzajemnym zrozumie-

niu i przyjacielskich relacjach - 

budowany był w trakcie wspól-

nych rozmów i debat naukowych. 

Nie było to łatwe, bo szukając 
elementów wspólnych dla czasów 

dzisiejszych i dla przyszłości, nale-

żało pokonać barierę dramatycz-

nej polsko – niemieckiej historii.  

I znakomicie to się przez wszyst-

kie minione lata udawało, główna  

i największa w tym zasługa wiel-

kiego przyjaciela Polski i Polaków, 
a w szczególności opolskich Śląza-

ków dra Karla Heinza Harbecka. 

 Wspólne spotkanie  

w styczniu 1974 roku prof. dra 



3 1  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N R  1 0  /  2 0 1 2  

S
y
lw

e
tk

i 

hab. Józefa Kokota, ówczesnego 
dyrektora Instytutu Śląskiego  

w Opolu z dyrektorem Krajowej 

Centrali Kształcenia Politycznego 

- landu Schleswig Holstein, drem 

Karlem Heinzem Harbeckiem 

sprawiło, że już w maju tego roku 

do landu Schleswig Holstein Nie-

mieckiej Republiki Federalnej, 
wyjechała dwudziestopięciooso-

bowa grupa nauczycieli, pracowni-

ków naukowych i przedstawicieli 

adm i n i s t r a c j i  p ań s twowe j  

z Opolszczyzny a we wrześniu 

tego samego roku, z rewizytą 

gościliśmy grupę reprezentantów 

środowiska oświatowego tego 
landu. Należy podkreślić, że  wy-

miana trwa praktycznie, nieprze-

rwanie do dnia dzisiejszego. Ze 

strony polskiej w studyjnych wy-

jazdach do Niemiec wzięło udział 

prawie sześćset osób, każdą  

z tych grup, każdego z uczestni-

ków osobiście witał - w Schleswi-
gu–Holstein - dr Karl Heinz Har-

beck, i z każdą grupą niemiecką 

przyjeżdżał do Polski. Dzięki nie-

zwykłej życzliwości i cechującemu 

Go optymizmowi był osobą naj-

serdeczniej witaną w opolskich 

placówkach oświatowych, na 

uczelniach, z najwyższymi honora-
mi przyjmowaną przez opolskie 

władze administracyjne i kościel-

ne, także przez przedstawicieli 

Towarzystwa Społeczno – Kultu-

ralnego Niemców w Polsce. Tym 
trudniej pogodzić się z myślą, że 

tego znakomitego działacza poli-

tycznego i oświatowego, a nade 

wszystko szlachetnego i wrażliwe-

go człowieka, naszego wielkiego 

przyjaciela nie ma już wśród nas, 

że już nigdy nie weźmie On udzia-

łu w polsko – niemieckich spotka-
niach, ani w Niemczech, ani na 

Śląsku Opolskim. 

 Dr Karl Heinz Harbeck 

urodził się 2 marca 1937 roku  

w Neumunster (land Schleswig – 

Holstein). Po ukończeniu studiów 

historycznych i zdobyciu dyplomu 

doktora nauk historycznych podjął 
pracę w administracji państwowej 

landu Schleswig – Holstein docho-

dząc do stanowiska dyrektora 

Centrali Kształcenia Politycznego 

w Kilonii - placówki naukowej 

obejmującej swoim zasięgiem cały 

land. Od początku swojej działal-

ności zawodowej dążył do nawią-
zania kontaktów ze środowiskiem 

oświatowo – naukowym naszego 

województwa, opartej na wspól-

nym rozwiązywaniu najtrudniej-

szych nawet spraw dotyczących 

obu narodów, z myślą o tym aby 

dzień dzisiejszy i czas przyszły były 

budowane na bazie godności  
i wzajemnego zrozumienia pomię-

dzy Polakami i Niemcami. 

 Twórcza, owocująca 

znakomitymi wynikami działalność 

dra Karla Heinza Harbecka spo-
tkała się z wielkim uznaniem śro-

dowiska oświatowego i naukowe-

go Opolszczyzny. Jego dorobek 

został wysoko oceniony i uhono-

rowany przez władze polskie. Za 

wkład w dzieło porozumienia 

między Polską i Niemcami Prezy-

dent Rzeczypospolitej Polski  
w 1993 roku odznaczył Go Krzy-

żem Oficerskim Orderu Zasługi 

Rzeczypospolitej Polski, a rok 

później Rada Miasta Opola przy-

znała Mu tytuł Honorowego Oby-

watela Miasta Opola doceniając: 

„…wybitną rolę i czynne zaanga-

żowanie we współpracę niemiec-
ko – polską, w tym szczególnie  

w zakresie stałej wymiany nie-

mieckich i polskich nauczycieli, 

pracowników nauki, dziennikarzy 

oraz przedstawicieli różnych śro-

dowisk opiniotwórczych, kształtu-

jących dobrosąsiedzkie stosunki 

niemiecko – polskie na zasadzie 
partnerstwa i przyjaźni…” 

 Pamięć o wybitnym nie-

mieckim działaczu oświatowym  

i wielkim przyjacielu Polaków drze 

Karlu Heinzu Harbecku pozosta-

nie wśród nas na zawsze. Dr Karl 

Heinz Harbeck zmarł 2 paździer-

nika 2011 roku. Spoczął w rodzin-
nym Neumunsterze. 

  

Grono opolskich przyjaciół 

Dr Karl Heinz Harbeck (drugi od lewej)  

podczas spotkania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim –  

październik 2009r. 
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SPIS TREŚCI 

Halina Bilik  Słowo wstępne. 

 

WYDARZENIA 

Mariusz Mueller Opolska Debata Edukacyjna – czyli o przyszłości szkół wiejskich 

na Opolszczyźnie. 

 

PRAWO OŚWIATOWE 

Dagmara Karońska - Maj  Zmiany w przepisach prawa oświatowego i funkcjonowania kura-

torium oświaty opublikowane w okresie od dnia 1 października 

2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. 

 

NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE 

Anna Tarka Holandia – wspomnienia z podróży… (wizyta studyjna w Leiden). 

 

Bożena Besz Wizyta studyjna w Pradze (13-19 listopada 2011r.). 

 

Hubert Luszczyński Quo vadis szkoło? Kryzys pracy nad jakością. 

 

Zofia Sochacka Szkoły stowarzyszeniowe w woj. opolskim. 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

Maria Nowak Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2012 r. 

  

ROZMAITOŚCI 

Teodozja Świderska Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2012 

 (województwo opolskie). 

 

Wiesława  „Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji”. 

Kostrzewa-Andros Grudniowe wizyty studyjne w ramach Projektu Comenius Regio. 

 

Teodozja Świderska Ostatnio wydane. 

 

Jacek Łuczak „Archiwum XX wieku… ocalić od zapomnienia”. Projekt eduka-

cyjny Radia Opole i Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wy-

działu Zamiejscowego w Opolu. 

 

SYLWETKI       DR  KARL  HEINZ  HARBECK  (2 III 1937 – 2 X 2011) 
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