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10 lat temu przeprowadzono w Polsce reform ę szkolnictwa, w 

wyniku której powstało gimnazjum. Jestem uczniem 3 klasy 

gimnazjum, i cz ęsto słysz ę krytyczne opinie na temat owej 

reformy. W tej pracy chciałbym zanalizowa ć zalety i wady tej 

reformy, i przedstawi ć sposób ulepszenia systemu szkolnictwa w 

Polsce. Ale najpierw przyjrzyjmy si ę pocz ątkom szkolnictwa w 

Polsce. 

Historia szkolnictwa w Polsce si ęga a Ŝ do przełomu XII i 

XIII wieku, cho ć co prawda były to szkoły katedralne, które 

kształciły przyszłych duchownych. Pod koniec XIII w ieku zacz ęły 

si ę tworzy ć szkoły parafialne, w których uczono (głównie dziec i 

mieszczan) czytania, pisania i rachunków. Nauczycie li dla szkół 

parafialnych i katedralnych kształciły uczelnie wy Ŝsze, 

powstaj ące w Polsce od 1364 roku, jak równie Ŝ wiele akademii 

(m.in. Akademia Lubra ńskiego w Poznaniu lub akademia w 

Zamościu). Dzi ęki takim placówkom oraz działalno ści utworzonej w 

1773 roku Komisji Edukacji Narodowej zbudowano pods tawy systemu 

szkolnictwa Polskiego, któremu zamierzano nada ć w 1808 roku 

charakter obowi ązkowy. Rozbiory Polski, zapocz ątkowane w 1772 

roku, zahamowały, a nawet (w przypadku zaboru rosyj skiego) 

zlikwidowały rozwój systemu szkolnictwa Polskiego .  Do jego 

odbudowy przyst ąpiono po odzyskaniu przez Polsk ę niepodległo ści 

w 1918 roku. Bardzo wa Ŝna dla budowy systemu szkolnictwa 

polskiego była reforma j ędrzejewiczowska z 1932 roku, 

niekorzystna jednak dla dzieci i młodzie Ŝy ze wsi. Nowe 

zało Ŝenia systemu szkolnictwa Polskiego opracowano w 194 5 roku, 

na zje ździe o światowym w Łodzi, kiedy to wprowadzono system 8 

lat szkoły podstawowej i 3 lata liceum. Zmieniono t o jednak w 

1948 roku na 7 + 4, a w 1961 na 8 + 4.  Nowy system  wzbudził 

wiele uwag i zastrze Ŝeń, w zwi ązku z czym powołano kolejno kilka 

komitetów ekspertów dla opracowania Raportu o Stani e O światy w 



PRL. Raporty te jednak zostały zignorowane przez ów czesne 

władze. Dopiero w 1999 roku został zmieniony system  z 1961. 

Powstał wówczas system 6 + 3 + 3. 6 lat podstawówki  ( podzielone 

na: klasy I - III nauczanie zintegrowane, klasy IV - VI 

nauczanie blokowe), 3 letnie gimnazjum, którego zak ończenie 

zamyka cykl ogólnego kształcenia obowi ązkowego, nast ępnie 2-3 

letnie zasadnicze szkoły zawodowe, 3 letnie licea 

ogólnokształc ące, 3 letnie licea profilowane, 4 lata technikum 

lub 3 letnie technika uzupełniaj ące. 

 Była to tak zwana reforma Handkego. Potrzeb ę zreformowania 

systemu szkolnictwa progu XXI wieku widzieli wszysc y zwi ązani ze 

szkolnictwem: eksperci, nauczyciele - jednak nie ws zystkie 

zało Ŝenia tej reformy były dobre i nie została ona dobrz e 

przeprowadzona. ”Ta reforma si ę nieudała, i nie miała prawa si ę 

udać” jak mówi profesor Czesław Kupisiewicz, profesor 

pedagogiki, „nauczyciel nauczycieli” i członek komi tetu 

ekspertów, z którym przeprowadziłem wywiad.  ”W lat ach 1973 i 

1989 mieli śmy w Polsce solidne opracowania eksperckie na temat  

ówczesnego stanu i kierunków przebudowy edukacji, a le zabrakło 

woli praktycznej, aby zawarte w tych opracowaniach zalecenia 

wcieli ć w Ŝycie. Kiedy za ś pojawiła si ę ta wola, co nast ąpiło w 

1999 roku, zacz ęto realizowa ć reform ę źle przygotowan ą pod 

wzgl ędem kadrowym, infrastrukturalnym, organizacyjnym i 

finansowym, co musiało - i doprowadziło - do znaczn ego 

pogorszenia kondycji polskiej o światy.”. Świadczy o tym te Ŝ 

diagnoza sporz ądzona przez Rz ądowe Centrum Studiów Strategiczny 

pod tytułem „Polska 2025. Długofalowa strategia roz woju.” w 

której to stwierdza si ę: 

 ”Edukacja nale Ŝy do najbardziej zaniedbanych usług 

społecznych. Zubo Ŝała infrastruktura szkolnictwa i pogorszyła 



si ę jego baza socjalna. Likwidowane s ą internaty, co zmniejsza 

szanse kształcenia młodzie Ŝy ze wsi i małych miasteczek. 

Nast ąpił regres w zakresie socjalnych funkcji szkoły, co  

pogarsza szanse rozwojowe dzieci i młodzie Ŝy z rodzin mniej 

zamoŜnych. Ograniczone zostały zaj ęcia pozalekcyjne. Nast ąpił 

spadek zaj ęć bezpłatnych. W latach dziewi ęćdziesi ątych miał 

tak Ŝe miejsce regres wychowania przedszkolnego, które j est 

podstaw ą wyrównania szans rozwoju dzieci.”  

 

Jak wida ć, niestety, szkolnictwo Polskie ma wielkie problemy . 

”Obserwujemy równie Ŝ” dodaje profesor Kupisiewicz w swojej pracy 

na ten temat z 2001 roku ”znaczne pogorszenie warun ków pracy 

dydaktyczno-wychowawczej w wielu szkołach, które - wbrew 

oczekiwaniom wynikaj ącym z racji wyst ępuj ącego obecnie ni Ŝu 

demograficznego - pracuj ą na dwie, a nawet trzy zmiany, zmuszone 

zostały do likwidacji lub znacznego ograniczenia sw oich funkcji 

socjalnych, a ponadto borykaj ą si ę z wieloma trudno ściami w 

zakresie dowo Ŝenia uczniów”. Dlaczego pan profesor tak my śli? 

Wyja śni ę t ą kwestie dalej w mojej pracy.  

W mojej szkole przeprowadziłem ankiet ę w śród nauczycieli, którzy 

ucz ą w gimnazjum, a niektórzy z nich równie Ŝ w liceum. Zadałem w 

tej ankiecie 4 pytania: 

1)  Czy reforma z 1999 (tzw. Handkego), była potrzebna?  

2)  Jakie były zalety / wady tej reformy? 

3)  Czy Pani / Pana zdaniem gimnazjum słusznie uznano z a szkoł ę 

słu Ŝącą wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzie Ŝy? 

4)  Czy według Pani / Pana na nauk ę w liceum przeznaczono 

wystarczaj ącą liczb ę lat? 



W ankiecie wzi ęło udział 16 nauczycieli.  

 

Okazało si ę, Ŝe co drugi ankietowany nauczyciel uwa Ŝa, Ŝe 

reforma w latach 90’ była potrzebna, ale rz ądzący źle j ą 

przygotowali, i ta reforma poszła w nie tym kierunk u co trzeba. 

Równie Ŝ z tej ankiety wynikło, Ŝe nauczyciele widz ą wi ęcej wad w 

reformie Handkego, ni Ŝ zalet. Co spowodowało tak ą „pora Ŝkę” 

reformy, Ŝe nauczyciele uwa Ŝaj ą j ą za nie udan ą? Wła śnie złe 

przygotowanie. W nast ępnej cz ęści wypracowania, opisz ę te wady 

organizacyjne i przyjrz ę si ę, jak nale Ŝałoby t ę reform ę 

„zreformowa ć”.  

 Jak wcze śniej napisałem, ta reforma była źle przygotowana  

pod wzgl ędem kadrowym, infrastrukturalnym, organizacyjnym i 

finansowym.  

 Pod wzgl ędem kadrowym, dlatego, Ŝe przed rozpocz ęciem 

reformy nie przygotowano nauczycieli do realizacji wynikaj ących 

z niej zada ń, a ponad to (jak wynika z mojej ankiety) nie 

pozyskano ich wi ększo ści dla podj ętej przebudowy szkolnictwa. ”A 



przecie Ŝ wiadomo” jak wyja śnia to profesor Kupisiewicz, ” Ŝe 

warunkiem sine qua non powodzenia ka Ŝdej reformy edukacji jest - 

jak to okre ślił Torsten Husén, autor akceptowanych przez UNESCO  

„reguł reformowania szkolnictwa” - uznanie tych ref orm przez 

nauczyciel za wła ściwe. ” 

 Pod wzgl ędem infrastrukturalnym, poniewa Ŝ nie przygotowano 

wystarczaj ącej liczby budynków dla szkół podstawowych i 

gimnazjów, które to - według jednego z wa Ŝniejszych zało Ŝeń 

reformy - miały funkcjonowa ć osobno. 

 Pod wzgl ędem organizacyjnym - gdy Ŝ nie doceniono trudno ści 

zwi ązanych z uruchomienia sprawnego transportu szkolneg o, 

redukcj ą, a nawet likwidacj ą, sprawdzonych przez szkoł ę funkcji 

socjalnych oraz współdziałaniem z zakładami pracy w  zakresie 

kształcenia zawodowego. 

 I wreszcie pod wzgl ędem finansowym, dlatego, Ŝe nie 

pozyskano odpowiednich funduszy na przygotowanie i realizacje 

reformy, w tym na popraw ę warunków pracy i płacy nauczycieli. 

 Jak wida ć, reforma z 1999 roku miała naprawd ę małe szanse 

na osi ągni ęcie zało Ŝonych celi, przy czym zasadniczym powodem 

tego stanu rzeczy jest jej niedostateczne przygotow anie. ”Nie 

znaczy to jednak, Ŝe reforma, oczywi ście starannie przemy ślana i 

przygotowana, nie jest potrzebna polskiemu szkolnic twu.” jak 

mówi profesor Kupisiewicz. 

 Chc ąc okre śli ć jak nale Ŝy ”zreformowa ć” reform ę, nale Ŝałoby 

najpierw okre śli ć główne cele i zdania o światy na najbli Ŝsze 

lata (co pomo Ŝe mi uczyni ć pan profesor) i wskaza ć działania 

jakie nale Ŝałoby podj ąć aby nasza o świata dorównywała poziomem  

naszych unijnych s ąsiadów. 



 Zgodnie z moim pytaniami, zaczn ę od głównych celi i zada ń 

oświaty na najbli Ŝsze lata. Tak wła ściwie, to Ministerswto 

Edukacji Narodowej ju Ŝ je okre śliło w swoim projekcie „Reformy 

systemu edukacji” odnosz ącym si ę - wbrew tytułowi - nie tyle do 

edukacji, co do samego szkolnictwa. S ą to nast ępuj ące 3 punkty: 

1)  podniesienie poziomu edukacji społecze ństwa przez 

upowszechnienie wykształcenia średniego i wy Ŝszego; 

2)  wyrównanie szans edukacyjnych; 

3)  sprzyjanie poprawie jako ści edukacji jako integralny 

proces kształcenie i wychowania. 

”Cele te s ą zbie Ŝne z ogólnymi tendencjami rozwoju szkolnictwa” 

jak mi powiedział profesor Kupisiewicz ”eksponowany mi zarówno w 

edukacyjnych raportach globalnych, np. Faure’a i De lorsa, jak i 

rodzimych. Nie s ą natomiast zbie Ŝne z warunkami i środkami, w 

jakich i za pomoc ą jakich miałyby by ć realizowane.” 

 W pierwszym punkcie - „podniesienie poziomu edukac ji 

społecze ństwa” - słu Ŝy nie tylko „upowszechnienie wykształcenia 

średniego i wy Ŝszego” ale równie Ŝ kształcenie ustawiczne 

prowadzone przez ró Ŝne instytucje i placówki pozaszkolne, jak 

np. stowarzyszenia kulturalno-o światowe, zwi ązki zawodowe. O tym 

ministerialny projekt nie wspomina. 

 Z kolei „wyrównanie szans edukacyjnych”, tzn. drug i punkt. 

”Zało Ŝono, Ŝe temu celowi b ędzie przede wszystkim słu Ŝyło 

gimnazjum.” skomentował profesor Kupisiewicz. Tymcz asem, moim 

zdaniem, tak nie jest, albo przynajmniej jest to sp rawa 

dyskusyjna, poniewa Ŝ na podstawie szerokich mi ędzynarodowych 

bada ń empirycznych udowodniono, Ŝe o wyrównaniu startu szkolnego 

i szans edukacyjnych dzieci , o ich stosunku do nau ki w ogóle, o 

preferowaniu przez nie okre ślonych przedmiotów itp., rozstrzyga 



głównie edukacja przed- i wczesnoszkolna. ”Gimnazju m, do którego 

ucz ęszczaj ą uczniowie w wieku 13 - 16 lat, spełnia w systemach  

szkolnych wielu krajów funkcje orientacyjn ą, słu Ŝy rozpoznawaniu 

i rozwijaniu wykazanych przez wychowanków zainteres owań i 

uzdolnie ń, a nie funkcje egalitayzacyj ą”  -powiedział mi 

profesor Kupisiewicz na temat gimnazjum. 

 Teraz zajm ę si ę tym, jak nale Ŝałoby ”zreformowa ć” reform ę, 

aby nasza o świata dorównywała, a mo Ŝe wr ęcz, przewy Ŝszała 

naszych unijnych s ąsiadów. 

Na pocz ątek, trzeba zwi ększy ć nakład bud Ŝetowy i 

pozabud Ŝetowy na edukacji. Bez zwi ększonych nakładów finansowych 

bardzo trudno b ędzie przeprowadzi ć jakiekolwiek zmiany czy 

reformy.  Wa Ŝne s ą tu zarówno inwestycje w sam ą o świat ę, np. 

infrastruktur ę, tworzenie nowszych programów czy materiałów 

szkolnych, wprowadzanie do szkół najnowszych techno logii, jak 

równie Ŝ zwi ększenie wynagrodze ń dla nauczycieli, o co ci ostatni 

upominaj ą si ę nawet poprzez strajki. My śl ę, Ŝe warto opracowa ć 

system, który umo Ŝliwiał by nauczycielom ci ągłe podnoszenie 

swoich kwalifikacji, jednocze śnie nagradzałby te nowo uzyskane 

umiej ętno ści poprzez odpowiednie podwy Ŝki płac. My śl ę jednak 

równie Ŝ, Ŝe w obecnej sytuacji ogólno światowego kryzysu bardzo 

ci ęŜko b ędzie uzyska ć takie zwi ększone nakłady finansowe. Jednak 

dobrze byłoby, gdyby rz ądzący pami ętali, i Ŝ s ą rzeczy, na 

których nie nale Ŝy oszcz ędza ć, a o świata z cał ą pewno ścia si ę do 

ich zalicza, poniewa Ŝ od tego, jak zostan ą wychowane i 

wykształcone nowe pokolenia, zale Ŝeć b ędzie przyszło ść ich i 

całego społecze ństwa.  

W mojej ankiecie spytałem si ę nauczycieli, czy w reformie 

Handkego przeznaczono wystarczaj ącą liczb ę lat na zrealizowanie 

programu w liceum. Cz ęsto słyszy si ę bowiem stwierdzenia np. w 



mediach, ze czas nauki w liceum jest zbyt krótki ja k na 

przygotowanie do egzaminu maturalnego i na studia w yŜsze. 

 

Jak wida ć, w nowej reformie nale Ŝałoby przeznaczy ć wi ęcej 

czasu na liceum. Nie tylko dlatego, Ŝe nauczyciele nie zd ąŜaj ą z 

realizacj ą materiału, ale te Ŝ przez to, Ŝe uczniowie, przez 

ci ągł ą nauk ę, nie maj ą czasu na integracje z klas ą, a wi ększo ść 

dobrych wspomnie ń (z moich rozmów z rodzicami) wi ąŜe si ę wła śnie 

z liceum.  

Kolejnym argumentem zaprowadzeniem gimnazjum było 

wyrównywanie szans edukacyjnych. Wyrówna ć szanse edukacyjne 

dzieci mo Ŝna zdaniem ekspertów du Ŝo skuteczniej „poprzez 

obni Ŝenie wieku inicjacji szkolnej z siedmiu do sze ściu lat, i 

tworzeniem w zasi ęgu pieszego dost ępu klasy nauczania 

pocz ątkowego i restytuowaniem zaj ęć pozalekcyjnych oraz funkcji 

opieku ńczo-wychowawczych, zdrowotne, socjalne i kulturalne  

szkoły, a tak Ŝe pozaszkolne placówki kulturalnoo światowe, 



zwłaszcza na wsi oraz w małych miasteczkach”, powie dział mi 

profesor Kupisiewicz.  

A co my śli na temat swojej szkoły gimnazjalista? Według 

mnie i moich kolegów, poprzez to, Ŝe podstawówka i liceum nie s ą 

zwi ązane z gimnazjum, przy ka Ŝdym ”przej ściu” traci si ę kolegów. 

Równie Ŝ problemem jest to, Ŝe wła ściwie w gimnazjum powtarza si ę 

to czego si ę nauczyli śmy w szkole podstawowej, co dwóch 

nauczycieli w mojej ankiecie te Ŝ podkre śliło. Miło by było 

kiedy ś wyj ść ze staro Ŝytno ści i przej ść chocia Ŝ do  omawiania 

średniowiecza na lekcji historii.  

Moim zdaniem jest równie Ŝ za du Ŝo egzaminów przewidzianych 

w ci ągu nauki. Oznacza to w praktyce, Ŝe pocz ąwszy od 6 klasy 

ci ągle si ę uczymy do egzaminów a nie zgł ębiamy wiedz ę i nie mamy 

te Ŝ czasu na rozwijanie swoich talentów, zainteresowa ń. Poprzez 

to, Ŝe na nauk ę w gimnazjum i liceum przypada tylko po 3 lata, 

nauczyciele maj ą problem dobrze realizowa ć aspekty wychowawcze a 

uczniowie z kolei z trudno ści ą si ę integruj ą - czego z reszt ą 

ci ągła nauka nie ułatwia -  a kiedy ju Ŝ si ę zintegruj ą, to 

okazuje si ę Ŝe ju Ŝ trzeba i ść do innej szkoły.  

Według mnie, reforma powinna uwzgl ędni ć wszystkie te 

wymienione aspekty. 

Ja proponowałbym nast ępuj ące rozwi ązanie: stworzy ć 4 letni ą 

szkoł ę podstawow ą obejmuj ącą tylko nauczanie zintegrowane oraz 5 

lat gimnazjum. Poniewa Ŝ i tak w szkołach wyró Ŝnia si ę klasy I - 

III i IV - VI, nie zmieniłby si ę zasadniczo dotychczasowy 

podział: do szkoły podstawowedoł ączony byłby rok „zerówki”, co 

jest zgodne z aktualnymi zało Ŝeniami MEN. Za to 5 lat gimnazjum 

dawałoby czas na zrealizowanie materiału  i szans ę uczniom na 

dobr ą integracj ę, i mie ć przy tym wi ęcej okazji (poprzez 



wydłu Ŝenie nauki) rozwia ć swoje talenty, zainteresowania. 

Jednocze śnie gimnazjum nie obejmowałoby tylko tych lat, któr e 

przez nauczycieli okre ślone s ą jako najtrudniejsze w rozwoju 

młodzie Ŝy pod wzgl ędem emocjonalnym - corównie Ŝ podkre ślali 

nauczyciele w uwagach do ankiety. Powróciłyby 4 lat a liceum. Był 

by to korzystny układ, gdy Ŝ pozwalałby na rozładowanie 

”skompresowanego” materiału z 3 na 4 lata, dawał wi ęcej czasu na 

nauk ę przed matur ą, a uczniom pozwalał na rozwijanie 

zainteresowa ń i na lepsz ą integracj ę klasow ą. 

 Jak ju Ŝ wspomniałem, Ŝeby ”zreformowanie” reformy si ę 

powiodło, musz ą by ć spełnione pewne warunki. Mianowicie, musi 

być ona porz ądnie przygotowana pod wzgl ędem kadrowym, 

infrastrukturalnym, organizacyjnym i finansowym. Ni estety, 

bior ąc pod uwag ę trwaj ący kryzys gospodarczy na świecie, rz ąd 

nie b ędzie miał pewnie mo Ŝliwo ści przeznaczenia nale Ŝnych sum na 

oświat ę. Równie Ŝ problemem b ędzie przygotowanie nauczycieli i 

społecze ństwa na ponown ą reform ę, co wida ć cho ćby po protestach 

rodziców przy prowadzaniu do szkół zerówek. Niemnie j dobrze 

byłoby, gdyby zamiast tylko du Ŝo mówi ć, podj ęto jednak trud 

zmiany krytykowanego systemu.  

Podsumowuj ąc moj ą prac ę, chciałbym przytoczy ć staro Ŝytne 

chi ńskie powiedzenie: kto my śli rok naprzód, ten sadzi zbo Ŝe, 

kto pi ęć lat - ten sadzi sad owocowy; a je śli kto ś my śli 

dwadzie ścia lat naprzód, to zajmuje si ę wychowaniem dzieci i 

młodzie Ŝy. 
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