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Problem podmiotowości a kwestia wyboru gimnazjum 
 
 
Podmiotowość to obecnie modne słowo. Używa się go i nadużywa w 

wielu sytuacjach, dokumentach i kontekstach. Mówi się o podmiotowości w 
Konstytucji, w zapisach formalnych placówek (statuty), ten termin pojawił 
się również w Konwencji o Prawach Dziecka ratyfikowanej przez Polskę (w 
1991 roku). Po uchwaleniu Konwencji o Prawach Dziecka szczególnie silnie 
akcentowano fakt, że wreszcie wyraźnie uznaje się dziecko nie za obiekt w 
rękach rodziców, nauczycieli, organów publicznych, instytucji, lecz za od-
rębny podmiot w grupie rodzinnej i w innych grupach społecznych. Pod-
miotowość dziecka opiera się na uznaniu, że jest ono osobą. Dla podkreśle-
nia podmiotowości dziecka, jako osoby, Konwencja przyznaje mu określone 
prawa wynikające z całokształtu praw człowieka i obywatela, gwarantuje 
poszanowanie jego tożsamości i godności niezależnie od wieku i stopnia 
rozwoju. 

Człowiek istnieje w odniesieniu do pewnych wartości i sfery ducha, 
której natury nigdy do końca być może nie poznamy. Człowiek jest pod-
miotem swojego rozwoju i to jest fakt, natomiast wychowawcy i nauczyciele 
są promotorami, asystentami i pomocnikami dziecka w procesie rozwoju. 
Do dziś w obowiązujących konstrukcjach prawnych uczeń zupełnie nie jest 
brany pod uwagę jako współdecydent w sprawach wyboru treści progra-
mowych. W polskim systemie oświatowym młody człowiek nadal jest wy-
łącznie przedmiotem decyzji programowych. 

W ujęciu filozoficznym, podmiotowość rozumiana  jest w wąskim 
znaczeniu, określa się ją niekiedy jako podmiotowość punktową, czyli ode-
rwaną od wszelkich konstytutywnych sensów. Co więcej, rozwijanie się i 
poznawanie samego siebie możliwe staje się poprzez poznawanie własnej 
historii dojrzewania i okresów regresji. Tak więc w szerokim ujęciu podmio-
towość opiera się na narracji (Taylor, 2001, s. 99-100). Człowiek bezpośred-
nio ujmuje poznawczo specyfikę poszczególnych kategorii przedmiotów i 
łączące je podobieństwa i przeciwności. I odnosi je zarazem do siebie. Uj-
mujemy wprost różnicę między sobą a wszystkimi innymi bytami. Doświad-
czamy swojej podmiotowości na tle przedmiotowości świata. Zasadniczym 
punktem egzystencji jest sfera międzyludzka, która tworzy się przez związek 
Ja i Ty. Jego istotą jest dialog, który polega na “wyjściu indywiduum poza 
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granice samego siebie, wyjście ku innemu (Buber, 1991 rok). W relacji spo-
tkaniowej Ja i Ty każdy rozmówca ma na uwadze swojego partnera, pojęte-
go jako niepowtarzalną osobę. W prawdziwej rozmowie każdy musi objawić 
się w całej prawdzie swojego bytu. Nie jest ważne przyznanie drugiemu 
racji, ale zaaprobowanie jego inności. 

Podmiotowość w gimnazjum 

Kształcimy dzieci w szkołach na potrzeby niedalekiej przyszłości. 
Niestety, nikt nie jest w stanie powiedzieć nam - jaka będzie ta przyszłość, 
więc na dobrą sprawę nie wiemy, ku czemu kształcimy obecną młodzież? 
Możemy zakładać pewną elastyczność ucznia, aby był przygotowany do 
zmieniającej się rzeczywistości, ale rezultatu za 12 lat nie przewidzimy. Nikt 
też nie wykonuje badań pod kątem, jakie społeczeństwo będzie w Polsce za 
dziesięciolecie, które zawody cieszyć się będą popularnością, a które nie- 
więc w konsekwencji jak przygotować na to obecne szkoły i nauczycieli?  

Gimnazja w obecnym systemie oświaty są szkołami rejonowymi, ale 
faktem jest, że rodzice zaczynają coraz częściej poszukiwać dobrej szkoły 
dla swoich dzieci. Gimnazja zaś mają obowiązek przyjąć wszystkie dzieci ze 
swojego rejonu. Coraz częściej bywa tak, że pewna ilość dzieci 
,,rejonowych”, przypisanych danej szkole idzie do innej placówki, wtedy 
gimnazjum na miejsca zwolnione może przyjąć dzieci z innych terenów. 
Dyrekcja gimnazjum dysponuje wówczas określoną pulą wolnych miejsc, 
ustala kryteria, w oparciu o które, uzupełni klasy.  

Jakie są to kryteria - tak naprawdę zależy od wielu czynników, ale 
najważniejszymi będą zachowanie i stopnie uzyskane w poprzedniej pla-
cówce, płeć, niekiedy stosuje się nieoficjalne testy sprawdzające wiedzę i 
umiejętności. W demokracji, jaką się szczycimy, rodzice powinni mieć pra-
wo wyboru szkoły dla swojego dziecka, ale niekoniecznie przypisywać 
dziecko do określonej placówki edukacyjnej. Stąd też istotne jest podmio-
towe podejście, zarówno rodziców, jak i uczniów, związane z określeniem 
perspektyw kształcenia.  

W naukach pedagogicznych zagadnienie podmiotowości ucznia bywa 
traktowane jako pewna zasada wymagana w procesie wychowania i jego cel, 
do którego należy dążyć. Podmiotowość ucznia jako cel i jako droga prowa-
dząca do celu ogólnie wychowawczego, a przede wszystkim jako jedna z 
najważniejszych wartości człowieka - nie stanowi już wyboru wobec równie 
cennych wartości. Jest coraz bardziej uświadomioną koniecznością. Wynika 
ona z nowych zadań, które stoją przed edukacją. Moje zainteresowania kie-
rować się będą ku podmiotowości określanej jako aktywna korelacja czło-
wieka do otaczającej rzeczywistości i możliwości wpływu na tą rzeczywi-
stość.  
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Na podmiotowość składają się: działalność podmiotowa jednostki, 
świadomość obiektywnej sytuacji i własnej odrębności. Podmiotowość po-
zwala aktywnie i świadomie uczestniczyć w zastanej rzeczywistości. Jed-
nostka czuje, że jest indywidualnością, dąży do tego, aby być w zgodzie z 
własnym Ja, na które składa się wiele czynników. W tym aspekcie podmio-
towość wynika z przeświadczenia, że jest się współtwórcą zdarzeń w otacza-
jącym nas świecie, więc dokonując jakiegokolwiek wyboru, przyjmujemy na 
siebie zarówno sukcesy, jakie mogą się zdarzyć, jak i niepowodzenia. Oczy-
wiście uczeń na poziomie szkoły podstawowej posiada własne zdanie w 
wielu sprawach, potrafi podejmować decyzje na miarę swojego doświadcze-
nia, dlatego też w szeroko rozumianym procesie kształcenia powinniśmy 
stwarzać dziecku okazję do doświadczeń "bycia podmiotem", a nie tylko 
kształtować sytuację, w której byłoby ono głównie przedmiotem oddziały-
wań szkoły. 

 
Próba określenia współczesnej rzeczywistości szkolnej 

 
Uczeń jest zapisany do określonej szkoły, jest oceniany, kontrolowa-

ny, egzaminowany, karany, nagradzany, klasyfikowany, przyporządkowany 
do grupy- wyłącznie na podstawie decyzji podejmowanych przez osoby 
dorosłe. W tym wymiarze podmiotowość, bądź jej brak zależeć będzie od 
stosunków panujących w danej placówce. Tak, jak traktowany jest nauczy-
ciel, tak traktować będzie swoich podopiecznych.  Dobrze wychowywać i 
kształcić nie można w każdych warunkach, dlatego też wybór szkoły jest 
bardzo ważny dla dalszych losów wychowanka, członka społeczności, mają-
cego prawo do samodzielnego kształtowania swego życia.  

Na absolwenta szkoły podstawowej czeka miejsce w przypisanym mu 
gimnazjum. Nie można nie dostać się do gimnazjum – każdy uczeń ma tam 
zagwarantowane miejsce. Obowiązuje tu rejonizacja i w swojej placówce 
uczeń dowie się, na jakiej ulicy jest "jego" gimnazjum. Jeśli nie odpowiada 
mu (lub jego rodzicom) z jakiegoś powodu przypisane rejonowe gimna-
zjum, może szukać gdzie indziej. Jeśli będą wolne miejsca, dziecko dostanie 
się tam bez problemu - ale nie każde, bo gdy kandydatów będzie więcej niż 
miejsc, trzeba liczyć się z selekcją. Czym w takim razie powinni kierować się 
w wyborze szkoły gimnazjalnej absolwenci szkoły podstawowej, na co 
zwrócić uwagę? 

1. Nie do końca zawierzać ulotkom i plotkom. Pofatygować się i porozma-
wiać z rodzicami dzieci, które już chodzą do upatrzonego gimnazjum, a 
przede wszystkim osobiście wybrać się do szkoły (zadzwonić, może są zor-
ganizowane dni otwarte). Obejrzeć klasy, korytarze, salę gimnastyczną, toa-
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lety, stołówkę. Zwrócić uwagę, czy pomieszczenia są czyste, zadbane, od-
powiednio wyposażone. Wizyta powinna być wspólna, to znaczy rodzice z 
dzieckiem. 

2. Sprawdzić, czy dziecko będzie w szkole bezpieczne. Jak sprawowana 
jest opieka przed lekcjami i po lekcjach, zapytać dyrektora lub pedagoga, 
czy były przypadki wymuszeń, pobić, łamania prawa, problemy z narko-
tykami, alkoholem? Czy są dyżurujący nauczyciele, czy jest dyżurny przy 
wejściu? 

3. Sprawdzić, jak liczne są klasy. Im mniejsze, tym lepiej. 
4. Zapytać o programy autorskie. Nieraz szkoła chwali się, że realizuje 

program autorski na przykład z informatyki, a potem okazuje się, że go-
dzin informatycznych jest tyle samo, co w zwykłym gimnazjum. 

5. Zasięgnąć informacji, jacy nauczyciele uczą w szkole, czy mają przygo-
towanie odpowiednie do tego, czego uczą. 

6. Co gimnazjum oferuje poza życiem szkolnym: czy organizuje wycieczki, 
czy nawiązało współpracę z innymi szkołami, może ma jakąś zaprzyjaź-
nioną szkołę poza krajem, z którą utrzymuje kontakt i jak takie wymiany 
przebiegają, czy nasze dziecko ma szansę wyjechać choć na tydzień? 

7. Zainteresować się, jakich języków będzie mogło uczyć się dziecko i na ja-
kim poziomie. Jeżeli w szkole podstawowej uczyło się np. angielskiego, a 
prywatnie posyłane było jeszcze na niemiecki, to czy te języki będą konty-
nuowane? Czy wszystkie klasy zaczynają naukę od zera, a może dokonywa-
na jest jakaś selekcja i są tworzone grupy o różnym poziomie zaawansowa-
nia? 

8. Czy pracownia informatyczna jest wykorzystywana tylko w czasie lekcji? 
Ile godzin wypada na ucznia tygodniowo, czy jest dostępny Internet? 
Jaki sprzęt znajduje się w pracowni? 

9. Jakimi sukcesami sportowymi może się poszczycić szkoła, są zajęcia 
pozalekcyjne, sportowe, możliwość uczęszczania np. na basen? 

10. Czy szkoła ma etat pedagoga i psychologa i inną opiekę, np. pielęgniarkę? 
11. Dokładnie zapoznać się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

ucznia i szkolnym systemem wychowawczym, np. jakie przewidziano 
kary dla ucznia, jakie nagrody, w jakich sytuacjach można poprawiać 
ocenę niedostateczną? 

12. Czy istnieje możliwość, aby dziecko zostało w szkole po lekcjach? Jak 
jest z zajęciami specjalistycznymi pozalekcyjnymi: organizowane są kół-
ka zainteresowań, odpłatne czy nie, w jakim wymiarze, kto może do 
nich uczęszczać? 

13. Poprosić o statystyki, dobre gimnazja powinny je mieć na temat dal-
szych losów absolwentów gimnazjum: ilu dostało się do szkół średnich, 
ilu do zawodowych, jaki odsetek dostających się na studia, jak wypadł 
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ostatni test zewnętrzny (diagnoza) w porównaniu z innymi diagnozami 
(przejmować się tylko ostatnimi miejscami na liście). 

Edukacja stała się w dzisiejszych czasach bardzo ważną inwestycją. 
Wybór następnego progu edukacyjnego po szkole podstawowej dla rodzi-
ców i dziecka często jest problematyczny. Zazwyczaj zainteresowani są 
szkołą, która znajdowałaby się blisko ich miejsca zamieszkania, oferowała 
wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i uczyła na poziomie, który umoż-
liwiałby swobodne przejście do liceum. W opinii rodziców zasadniejsze jest, 
aby dziecko przejechało dwa przystanki dalej tramwajem czy autobusem, 
aniżeli szło do jakiejkolwiek placówki niedaleko miejsca zamieszkania. Szko-
ła powinna być przyjazna i oferować solidny poziom nauczania, a reguły 
rządzące życiem szkoły mają być jasne i zrozumiałe. Gdyby się okazało, że 
w trakcie nauki w wybranym gimnazjum nasze wyobrażenie nie odpowiada 
temu, co jest oferowane, zarówno rodzice jak i uczniowie nie powinni oba-
wiać się zmiany placówki edukacyjnej. 

Decydując się na wybór miejsca edukacji, rodzice i dziecko powinni 
być świadomi tego, że podpisują z nauczycielami umowę o współpracy i 
wzajemnym zaufaniu w imię dobra dziecka. O ile nauczyciel ma obowiązek 
profesjonalnego kształcenia i wychowania uczniów oraz rzetelnego infor-
mowania rodziców o wszelkich sprawach, związanych z rozwojem ich 
dziecka, o tyle rodzice wybierając daną szkołę, powinni czuć się zobowiąza-
ni do utrzymywania z nią stałego kontaktu.  

Zgodnie z ogólnym systemem reprezentacji różni uczniowie w klasie 
są spostrzegani jako jednostki. Ogólne postawy, oczekiwania ról i wzorce 
zachowań, charakteryzujące ten system, określają znaczące ramy ujmowania 
uczniów, które mają jednocześnie charakter selektywny, organizujący i wyja-
śniający. W swojej roli zawodowej i przy uwzględnieniu warunków instytu-
cjonalnych, w jakich ją wykonuje, w procesie organizowania reprezentacji 
nauczyciel jest szczególnie wrażliwy na to, jak uczeń odpowie na jego żąda-
nia, które wynikają z dwojakich celów instytucjonalnych: z nauczania i z 
rygorów kierowania klasą (Gilly, 1987, s. 54 - 55).  

Podmiotowość ucznia w szkole może budzić u oponentów wiele za-
strzeżeń, np. stanowi niebezpieczeństwo dla podmiotowości nauczyciela, 
który obawia się sytuacji, iż uczeń będzie mógł mu dyktować rozwiązania 
edukacyjne. Jeżeli jednak rozumie się podmiotowość jako samoświadomość 
własnych możliwości, poczucie sprawstwa, odpowiedzialności za swoje 
decyzje, to pytania o zagrożenia podmiotowości tracą sens. Być podmiotem 
to być odpowiedzialnym, a co za tym idzie – samodzielnym i kreatywnym. 
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Powstanie szkół niepublicznych 

24 grudnia 1989 roku NSA orzekł prawo dziecka do korzystania ze 
szkolnictwa niepublicznego. Na początku była to opozycja wobec szkół 
,,masowych”, wierzono, że szkoły niepubliczne uzdrowią ,,skostniały” jak to 
nazwano system edukacji, rozwiną gospodarkę, będą panaceum na wszelkie 
kłopoty. Założyciele szkół ,,prywatnych” od samego momentu ich powsta-
nia zakładali, że wnosić będą nową jakość edukacyjną i wychowawczą, sta-
nowić będą pewne kanony, w oparciu o które inne szkoły (masowe) zmienią 
się. Zmniejszenie liczby uczniów w klasach, elastyczne programy nauczania, 
dostosowanie wymagań do poszczególnych jednostek, ścisła współpraca z 
rodzicami, którzy niejako współtworzą nową szkołę, zatrudnianie nauczy-
cieli kompetentnych i z pomysłami, pozwoli im odnieść sukces. Ich działa-
nia miały też szerszy kontekst, a mianowicie odciążenie placówek publicz-
nych, zmniejszenie liczebności klas i wprowadzenie pewnego elementu 
konkurencyjności na rynku edukacyjnym, który miał wykazać wyższość pla-
cówek niepublicznych nad publicznymi. 

Placówki niepubliczne za swoje usługi pobierają opłaty, które ograni-
czają dostęp do nich niektórym grupom społecznym. Opłaty są zróżnico-
wane i stanowią niekiedy barierę nie do przejścia. Tym samym powstała 
pewna sprzeczność rodząca pytanie: dla kogo powstały te szkoły? Czy tylko 
dla alternatywy wobec państwowych szkół i poprawy jakości kształcenia, 
czy też dla uczniów z określonych środowisk, najczęściej zamożnych? 

Na początku szkoły niepubliczne, mimo optymalnych warunków, po-
zyskanej kadry, szczytnych celów nie potrafiły odnieść sukcesu. Rozwijały 
zainteresowania dzieci, ale to, co miało dodać im skrzydeł, czyniło skutecz-
ny opór. Rodzice płacący i posiadający wpływ na działalność w placówkach 
mieli sprzeczne wymagania, kierując się fałszywie pojętym ,,dobrem dziec-
ka”. Nauczyciel zbyt wiele wymagający od dziecka, był piętnowany, zaś sa-
me szkoły wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ,,klientów”, szafowały naj-
lepszymi stopniami i zmniejszeniem wymagań edukacyjnych, np. nie wolno 
było nauczycielowi szkoły ,,elitarnej” postawić oceny niedostatecznej, gdyż 
pociągało to za sobą skutek finansowy i narażało na ,,cierpienia emocjonal-
ne” ucznia, którego rodzic tak wspomaga naszą szkołę. Rodziło to później 
takie skutki, iż uczeń szkoły prywatnej po zakończeniu kolejnego stopnia 
edukacji lub w jego trakcie i udając się do szkoły publicznej, przeżywał stres 
i rozczarowanie. Nie był w centrum uwagi, jego wiedza i umiejętności nie 
przystawały do wiedzy i umiejętności przeciętnego ucznia szkoły masowej. 
Nie znał zasad gramatycznych i ortograficznych, słabo radził sobie z ta-
bliczką mnożenia- tego od niego nie wymagano. 
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Wszystkie monotonne aspekty edukacji, wymagające systematycznych 
ćwiczeń i powtórzeń nigdy raczej nie były do końca egzekwowane- w przeci-
wieństwie do szkoły publicznej, gdzie nieznajomość podanej wcześniej ta-
bliczki mnożenia mogła być podstawą do pozostawienia ucznia na drugi rok 
w tej samej klasie.  Istnieje jeszcze jeden aspekt różnicujący dwa typy placó-
wek. Nauka w szkołach ,,elitarnych”, potęguje istniejące różnice społeczne 
zakładające dziedziczenie uprzywilejowanej pozycji, zarówno finansowej, jak i 
zajmowanego stanowiska. Dzieci z ,,gorszych” warstw społecznych z góry 
skazane są na pozostanie w swoim środowisku. Pewne zawody i szczeble 
kariery z założenia są dla nich zamknięte. 

Przy wyborze szkoły każdy z podmiotów powinien mieć świadomość te-
go, że wiedza i umiejętności ucznia muszą być porównywalne z odgórnymi 
(statutowymi) normami. Takie normy określa państwo, a robi to celu zmniej-
szenia do minimum nieprawidłowości funkcjonowania szkół, chcących zbyt 
swobodnie eksperymentować. Dlatego też nie można zakładać, że jedne szkoły 
są lepsze, a inne gorsze. Istnieje też kolejna bariera, która może hamować roz-
wój szkół niepublicznych, a mianowicie oczekiwania rodziców, nieadekwatne 
do możliwości intelektualnych i rozwojowych dziecka. Rodzice mający prze-
ciętnie rozwinięte potomstwo, będą chcieli mieć po skończeniu edukacji inte-
lektualnego geniusza. Uczeń sprawiający kłopoty wychowawcze, zagrożony 
powtarzaniem klasy, z deficytami może być przeniesiony ze szkoły masowej do 
szkoły prywatnej z oczekiwaniami natychmiastowej poprawy. Czyli wielu ro-
dziców nie radzących sobie z dzieckiem, płacąc czesne, chce mieć spokój i 
efekty. Szkoła prywatna ma być panaceum na ich porażki wychowawcze i pro-
blemy rodzinne. Ocenianie dydaktyczne jest wszakże oparte na wymaganiach 
programowych. Gdy rozszerzamy zbiór kryteriów oceny szkolnej o warunki 
uczenia się i wkład pracy ucznia, stosujemy ocenianie społeczno- wychowaw-
cze, prawie zawsze prowadzące do ograniczenia wymagań. Ocenianie społecz-
no- wychowawcze wytwarza drugi układ wymagań egzaminacyjnych, obniżony 
w stosunku do układu oficjalnego. Korzystają z niego duże grupy uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykazujących zaburzenia i zaległości w 
uczeniu się. Pozorowanie jednakowych wymagań wobec wszystkich uczniów 
jest pedagogicznie wątpliwe i uciążliwe dla szkoły (Niemierko, 2002). Wiedza o 
edukacji i rozwoju człowieka powinna opierać się na wiedzy o wartościach i 
samym człowieku (Banach, 2001). Informacja i wiedza powinny być nie tylko 
prawdziwe, ale także atrakcyjnie przekazywane i zdobywane, bez względu na 
typ szkoły. 

Różnice określające jakość pracy szkoły w aspekcie sukcesu lub porażki  

Szkoła niepubliczna może ułożyć swój ramowy program nauczania, 
własne kryteria oceniania, własną ocenę. Po ostatnich zmianach, szkoła 
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publiczna również ma prawo do ustalenia oceny, ilości semestrów itd. Co 
prawda mimo indywidualnych działań każdej ze szkół, na koniec roku 
wszystkie aspekty oceny muszą być zunifikowane do skali podanej przez 
MENiS, a wszystko po to, aby można było porównać ucznia ze szkoły w 
Warszawie z uczniem ze szkoły w Koluszkach. I jeśli uczeń warszawski miał 
z języka polskiego tylko zaliczenie, a Jasio z Koluszek 75 punktów, to i tak 
na ich świadectwie pojawi się tradycyjna ocena z rozporządzenia ministe-
rialnego.  

Nie powinno się krytykować szkoły jako organizacji. Ważne jest, w 
jaki sposób traktuje ucznia i rodzica - czyli oba podmioty biorące udział w 
kształceniu i wychowaniu dziecka. Ale jest pewne społeczne przekonanie, 
że to co prywatne - jest lepsze, daje prestiż, iż należy inwestować finansowo 
w edukację dzieci, gdyż jest to ich przyszłość. Dziecko chodzące do płatnej 
placówki czuje się wybrane, zaś jego rodzic czuje się przypisany do elitarne-
go grona myślących przyszłościowo. Rozwój dzieci o podobnych indywidu-
alnych predyspozycjach psychofizycznych w dużej mierze zależy od warun-
ków życia i atmosfery moralnej rodziny, wykształcenia rodziców, infrastruk-
tury, najbliższego otoczenia i poziomu kulturowego środowiska. W każdym 
z wymienionych zakresów istnieją znaczne różnice między różnymi typami 
środowisk (Szymański, 1999 rok). 

Wymagania stawiane szkołom niepublicznym znajdują swoje odbicie 
w wymaganiach skierowanych do szkół publicznych. Szkoły masowe zmie-
niają swoje oblicze, wychodzą coraz częściej naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym. Sprzyja temu postępujący niż demograficzny, jak i rosnąca presja 
społeczna na osiągane wyniki. Przeglądane są rankingi wyników testów ze-
wnętrznych, gdzie szkoły jedne i drugie można przyrównać do jednej miary. 
Dzięki zreformowaniu edukacji utrwalony został system oparty na podmio-
towości i partnerskich relacjach pomiędzy nauczycielami, rodzicami, dzieć-
mi, a jego elementem integrującym stała się szkoła.  

Działania reformatorskie wynikały m.in. z negatywnej oceny pracy 
wychowawczej szkoły, a jednym z nich był brak współpracy szkoły i domu 
rodzinnego. Celem podjętych inicjatyw, w kontekście współpracy ze środo-
wiskiem rodzinnym, było odtworzenie naturalnej odpowiedzialności za los 
dziecka, którą powinny ponosić osoby mu najbliższe. Wynikało to z proro-
dzinnej polityki rządu, który eksponuje m.in. podniesienie autorytetu rodzi-
ny, tworzenie kultury pozytywnych wzorów, pomoc rodzinie w wychowa-
niu, współpracę szkoły z rodzicami. W związku z takimi założeniami dom 
rodzinny dziecka stał się istotnym podmiotem w wychowaniu, a rodzice 
uzyskali możliwość decydowania o całym procesie edukacyjnym swojego 
potomstwa. Tak więc społeczność nowej zreformowanej szkoły powinna 
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być zintegrowaną wspólnotą rodziców, nauczycieli i uczniów, którą łączą 
stosunki oparte na podmiotowości i partnerstwie. 

Motywy wyboru szkoły przez rodziców są niezwykle istotnym ele-
mentem w zreformowanej edukacji. Dokonując bowiem wyboru placówki, 
rodzice akceptują niejako funkcjonujący w szkole statut oraz działalność 
edukacyjną szkoły określoną w szkolnych programach nauczania i szkolnym 
programie wychowawczym. W codziennej praktyce jednak, szczególnie w 
kształceniu podstawowym i gimnazjalnym, o wyborze szkoły najczęściej 
decydują czynniki lokalizacyjne i ekonomiczne. Tylko nieliczni rodzice za-
poznają się ze statutem szkoły, zanim podejmą decyzję o jej wyborze. Jest to 
bardzo niekorzystne zjawisko z uwagi na to, że każda szkoła prezentuje inną 
ofertę edukacyjną, a rodzice nie zapoznając się z nią nie są zorientowani, na 
ile wspomniana oferta zaspokaja ich potrzeby oraz potrzeby dzieci w kon-
tekście edukacji. Nie są również zorientowani, na ile szkoła, do której 
uczęszczają ich dzieci, spełnia wymogi reformy edukacyjnej, postulującej 
integralność, wysoką jakość kształcenia, podmiotowość, personalizm i re-
spektowanie indywidualnej drogi rozwoju ich dzieci. (Kowalczyk-
Szymańska, 2003). 

 
Podsumowanie 

Współczesna szkoła po reformie jest wielowymiarowa i odpowiadają-
ca nowym czasom. Uczeń wraz z rodzicem ma możliwość wyboru meryto-
rycznego w zakresie programów nauczania, komfortu realizacji zajęć, rodza-
ju propozycji pozalekcyjnych. Zarówno w placówkach publicznych jak i 
niepublicznych odbywa się proces przemieszczenia ciężaru oddziaływań z 
grupy na jednostkę. Każde dziecko – w zależności od chęci, potrzeb, moż-
liwości portfela opiekunów – może rozwijać się w zgodzie z własną indywi-
dualnością. Odejście od schematycznych i jednolitych szkół jest zatem 
sprzyjające podmiotowości, gdyż dziecko jest traktowane jako człowiek 
mający możliwości rozwijania siebie, podążania własną drogą. Wybór szkoły 
w coraz mniejszym stopniu jest problematyczną i bolesną decyzją. Szkoły 
nie dzielą uczniów na mających bogatych i mniej zamożnych rodziców, ale 
na tych, którzy chcą skorzystać z oferty szkoły i rozwijać się i na takich, 
którzy z tej oferty korzystają w sposób niepełny. Poziom kształcenia jest 
porównywalny, uważam, iż występuje zdrowa rywalizacji i wzajemne dosto-
sowywanie- zarówno do standardów wymagań, jak i umownego poziomu 
kształcenia. To w konsekwencji rodzi nadzieję na lepszą edukację. 


