
W jakim celu istnieje szkoła

CELE ISTNIENIA (SENS)



KURS KWALIFIKACYJNY KURS KWALIFIKACYJNY 
DLA OŚWIATOWEJ KADRY DLA OŚWIATOWEJ KADRY 

KIEROWNICZEJKIEROWNICZEJ
� Podstawa prawna do organizowania kursu: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 listopada 2009 
r.). 

� Kurs realizowany w oparciu o obowiązujący 
"Program ramowy kursu kwalifikacyjnego 
dla oświatowej kadry kierowniczej" wydany 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sierpniu 1999 
r.



� ADRESACI: dyrektorzy i wicedyrektorzy  
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz innych 
placówek oświatowo-wychowawczych, 
nauczyciele, kandydaci przygotowujący się do 
konkursów na stanowiska kierownicze w 
oświacie, nauczyciele pełniący funkcje 
kierownicze w oświacie, spełniający wymogi 
kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej



CEL: przygotowanie wykwalifikowanej kadry 
kierowniczej w zakresie samodzielnego 
zarządzania placówkami oświatowymi, uzyskanie 
kompetencji 
w zakresie :

� kierowania zespołem ludzkim
� wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli
� sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania

 szkołą w nowej strukturze systemu edukacji
� podnoszenia jakości i diagnozowania  pracy szkoły
� współpracy ze środowiskiem zewnętrznym szkoły



PROGRAM KURSU

� Ogólna teoria organizacji i zarządzania
� Prawo oświatowe
� Psychologia w kierowaniu placówką oświatową 
� Kierowanie zmianą
� Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
� Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
� Projektowanie programu placówki oświatowej 
� Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach 

reformy systemu edukacji
� Placówka a środowisko lokalne
� Polityka ochrony danych osobowych w szkole
� Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego
� Seminarium dyplomowe
� Praktyka kierownicza



W jakim stopniu tzw. teoria 
wspiera praktykę zarządzania?  

Teoria i praktykaTeoria i praktyka



Teoria  jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, 
a nic nie działa; 
praktyka  jest wtedy, kiedy wszystko działa, 
a nikt nie wie dlaczego 

„Mądrość potoczna”

Teoria i praktykaTeoria i praktyka



Bez względu na to, w jakim stopniu 
uważają się za pragmatyków, 
bez względu na to, jak widzą siebie 
kierownicy tkwiący w rzeczywistości - 
wszyscy posługuj ą się teoriami.  

Ross A. Webber 
Zasady zarządzania organizacjami
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s.12

Teoria i praktykaTeoria i praktyka
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Co było czyli  historyczne przełomowe

przedsięwzięcia w zarządzaniu?

1. 5000 p.n.e. Sumerowie Użycie pisma dla zapisu reguł postępowania dla 
handlu i rządu.

2. 4000-2000 p.n.e. Egipcjanie Organizacja 100 000 ludzi przy 
konstrukcji/budowie piramid.

3. 2000-1700 p.n.e. Babilon Kodeks Hammurabiego, w którym nastąpiła 
standaryzacja m. in. praw, kar i wag.

4. 300 p.n.e. – 300 n.e. Rzymianie Użycie efektywnych metod komunikacji i 
centralizacji zarządu.

5. 1300 Wenecjanie Zasady prawne dla handlu.
6. 1500 Machiaveli  („Książę”) Przewodnik – zasady budowania silnych 

rządów.
7. 1776 Adam Smith Organizacja wydziałów pracy, jako podstaw organizacji 

kierowania.





Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania.
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Uczeń Konfucjusza: Mistrzu, co uczyniłbyś 
przede wszystkim, gdybyś został cesarzem 
Chin ? 

Konfucjusz (551 – 479 p.n.e.):

Ustaliłbym znaczenia słów / Przypisałbym 
(przyporządkowałbym) słowom określone 
znaczenia.

NagłówekPojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania
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Pojęcie organizacji

Twórcy polskiej prakseologicznej 
teorii organizacji 
Tadeusz Kotarbiński  (1886-1981) 
i Jan Zieleniewski (1901-1973) 
wyróżnili trzy znaczenia terminu 
organizacja.

Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania

W prakseologii 
(nauka o sprawnym działaniu) 

określamy zarządzanie jako działanie umożliwiające 
człowiekowi gospodarowanie zgodnie z zasadą 

efektywności i skuteczności.

Zasada racjonalności ekonomicznej! 



14

• czynnościowe (organizacja jako czynność czy proces) 

znaczenia rezultatowe: 

• rzeczowe  (organizacja jako rzecz zorganizowana, w 
szczególności złożona z ludzi, wspólnych celów i zasobów, 
czyli instytucja)

• atrybutowe  (organizacja jako atrybut / cecha rzeczy, 
ale i procesu, polegająca na tym, że składniki rzeczy lub 
procesu współprzyczyniają się do powodzenia całości) 

Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania
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Ponieważ często zamiast „organizacja” (w znaczeniu atrybutowym i w 
odniesieniu do rzeczy zorganizowanej) mówimy „struktura organizacyjna”, 
ma sens zdanie następujące: 

oznacza ono:

projektowanie struktury instytucji

organizacja organizacji organizacji

Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania
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W krajach anglosaskich terminowi organizacja (organization) również 
przypisuje się wskazane powyżej znaczenia, choć zdecydowanie 
najczęściej pojawia się on w sensie rzeczowym, a odpowiednikiem 
organizacji w znaczeniu czynnościowym jest na ogół słowo organizing. 

Stąd angielskim ekwiwalentem polskiego zdania „organizacja 
organizacji organizacji” byłoby zdanie: 

organizing the organization of organization

Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania
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Louis D. Brandeis (1856-1941):

Organization can never be a substitute for 
initiative and for judgment. 

(Organizacja nigdy nie zastąpi 
inicjatywy i rozsądku).

Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania
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Jeżeli chodzi o termin management, to w Polsce na ogół 
nadaje się mu znaczenie czynnościowe i tłumaczy jako za-
rządzanie (ew. kierowanie), co – niestety – nie zawsze 
jest zasadne. 

W krajach anglosaskich termin management jest używany 
co najmniej równie często w sensie rzeczowym (podmio-
towym / instytucjonalnym) i oznacza wówczas grupę ludzi 
(kierowników) zarządzających (kierujących) organizacją. 
Stąd polskim ekwiwalentem terminu management  powi-
nien być w ogólnym przypadku termin kierownictwo, a 
to z racji jego podwójnego (czynnościowego i rzeczowe-
go) znaczenia.

Pojęcia organizacji, kierownictwa, zarządzania 

zespół kierowniczy



Kierowanie - definicja

   Powodowanie pożądanych zachowań innych 
osób, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
organizacji 

W prakseologii 
(nauka o sprawnym działaniu) 

określamy zarządzanie jako działanie 
umożliwiające człowiekowi 
gospodarowanie zgodnie z zasadą 

efektywności i skuteczności.

Zasada racjonalności ekonomicznej! 



W szerszym wymiarze możemy przedstawić zarządzanie 
jako:

proces osiągania celów  organizacyjnych 

z ludźmi, poprzez ludzi i dla ludzi.

„„Zarządzanie”Zarządzanie”



Zarządzanie jest to sztuka wytworzenia towarów 
i usług z pomocą zasobów ludzkich 
i materialnych. 

Henry M. Boettinger: zarządzanie jest sztuką, „porządkowaniem chaosu”.  Według 

niego, malarstwo czy poezja (albo jakakolwiek inna dziedzina sztuki i literatury) 

wymaga trzech składników: wizji artysty, znajomości rzemiosła, skutecznego 

komunikowania się. 

Pod tymi względami zarządzanie jest sztuką, gdyż wymaga tych samych składników. 

„„Zarządzanie”Zarządzanie”



...czy też jako proces umożliwiający 
tworzenie się 

synergii 

organizacyjnej.

2+2 = 5

„„Zarządzanie”Zarządzanie”



Panowaniem nad różnorodnością i przekształcaniem 

potencjalnego konfliktu we współpracę [Koźmiński], 

Dyrygowanie wielkimi orkiestrami symfonicznymi [Deming], 

Inspirowaniem i wzbudzaniem zaufania [Waters], 
zapewnieniem satysfakcji [Levitt], 

Dostarczeniem jakości [Feigenbaum]. 

oraz:oraz:

„„Zarządzanie”Zarządzanie”



Rodzaje kierowania:

/wg źródła pochodzenia władzy/

•

• Rządzenie – legalny przymus

• Zarządzanie – własność zasobów 

• Wymuszanie – nielegalny przymus

• Roszczenia umowne – umowa-kontrakt

• Przywództwo – dobrowolne podporządkowanie 
/charyzma, autorytet, uczucie/

• Źródło: J. Zieleniewski



Fazy procesu kierowania

• Wybór celu

• Przekazanie podwładnym ogólnie sformułowanego 
zadania

• Stworzenie warunków do wykonania zadania

• Przekazanie ewentualnych instrukcji

• Stworzenie dla podwładnych sytuacji motywujących

• Koordynacja i kontrola

•



style kierowania
wg J. Zieleniewskiego

•Dyrektywny

•Integratywny

W podstawowej typologii (Lippit i White) wyróżnia się 

dwa style kierowania: autokratyczny (dyrektywny) 

i demokratyczny (integratywny)



Składniki kierowania

• Zlecenia

•
• Bodźce

• Argumenty

dyrektywny integratywny
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Nastawienie na zadaniaNastawienie na zadania

Styl 
anemiczny

Styl 
autokratyczny

Styl pośredni Styl pracy 
zespołowej

Styl klub 
społeczny

Style kierowania wg. Blake’a i Moutoun



Zorientowany na Zorientowany na 

zadaniazadania

Zorientowany na Zorientowany na 

stosunki stosunki 

międzyludzkiemiędzyludzkie
Sytuacja       
b. korzystna

1. Bardzo dobrze 
układające się stosunki 
przełożony-podwładny

2. Zadania precyzyjnie 
sformułowane

3. Wysoki poziom 
autorytetu kierownika

Sytuacja     średnio 
korzystna

1. Dobrze układające się 
stosunki przełożony-
podwładny

2. Zadania sformułowane 
mało precyzyjnie

3. Średni poziom 
autorytetu kierownika

Sytuacja     średnio 
korzystna

1. Źle układające się 
stosunki przełożony-
podwładny

2. Zadania źle 
sformułowane

3. Niski poziom autorytetu 
kierownika

Style kierowania wg. F.Fiedlera



• Role międzyludzkie:
– Reprezentacyjna
– Przywódcy
– Łącznika

• Role informacyjne
– Monitor
– Upowszechniający
– Rzecznik

• Role decyzyjne
– Przedsiębiorca
– Przeciwdziałający zakłóceniom
– Rozdzielający zasoby
– Negocjator

Role kierownika



Prawo oświatowe



Zakreśl te słowa, które pasują do Twojego stylu zarządzania. 
Zobacz, w której kolumnie jest najwięcej zakreśleń.



Większość z nas preferuje jeden ze stylów z listy. 

Twój dominujący styl to ten, reprezentowany przez 

kolumnę, która ma najwięcej zaznaczeń 
• Dyrektywny (Kol.1) - liderzy, którzy biorą kontrolę, 

podejmują decyzje i są samodzielni

• Trenerski / coach  (Kol.2) - liderzy, którzy skupiają się 
na rozwijaniu i włączaniu innych

• Wpływający  (Kol.3) - liderzy którzy są przekonani co 
do własnych możliwości, przekonują innych i 
prowadzą do osiągnięcia celu

• Współpracujący (Kol.4) - liderzy, którzy tworzą 
harmonię i działają przez innych

•









Nasz system edukacji




