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Artykuł jest głosem w dyskusji na temat nowego wymiaru przywództwa w szkole. Definiuje 

pojęcia i style zarządzania, pomaga określić własny styl pracy i kierowania zespołem.  

 

 



1. Wstęp  

 

      W ostatnim okresie czasu coraz częściej padają pytania: Czy szkoła potrzebuje liderów, 

skutecznych przywódców? Przywództwo edukacyjne staje się przedmiotem rozważań świata 

akademickiego i praktyków. Na ten temat dyskutują przedstawiciele różnych środowisk w 

trakcie konferencji naukowych (Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce – Konferencja 

Naukowa Uniwersytet Łódzki, czerwiec 2010). Przywództwo edukacyjne, jako pojęcie  

często niesłusznie jest utożsamiane ze sferą decydentów, władzą, która określa politykę 

edukacyjną. Zbyt mało mówi się o zjawisku przywództwa i osobie przywódcy w kontekście 

konkretnych środowisk, szkół. Niniejszy artykuł jest próbą pokazania tej właśnie 

perspektywy. Jego celem jest podjęcie refleksji, mając w perspektywie własną pracę i styl 

kierowania instytucją edukacyjną, nad procesem przywództwa. Artykuł przedstawia typologię 

przywództwa i proste sposoby badania własnego stylu przewodzenia.  

 

2. Czy szkole potrzebny jest przywódca?  

 

      Aktualny stan prawny określa zadania, które wypełnia dyrektor szkoły. Różnorakie akty 

prawne nakładają na dyrektora obowiązki, które musi wypełnić jako pracodawca, pełniący 

nadzór pedagogiczny i nauczyciel. W tak dużej liczbie przepisów i uwarunkowań pojawia się 

pytanie czy szkole potrzebny jest dyrektor, czy szkole potrzebny jest przywódca? Czy  nie 

wystarczy sprawny organizator, znawca prawa oświatowego?  Realizator własnych koncepcji, 

które przedstawiał na konkursie dyrektorskim? Dyrektor jako jednoosobowy organ, który 

wydaje decyzje, realizuje uchwały, sprawuje władzę? W ujęciu prawnym z pewnością taki 

model się sprawdza. Jest stosunkowo jednoznacznie umocowany prawnie. Zakres 

obowiązków i powinności dyrektora można sklasyfikować. Doświadczenie obserwacji szkoły, 

które mają takich dyrektorów wskazuje jednak, że nie zawsze placówki te osiągają 

edukacyjny sukces, nie zawsze są dobrze odbierane w środowisku. Nie zawsze też praca 

zespołu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi układa się w tych szkołach 

poprawnie. Czy są inne czynniki, które mogą kreować poprawne relacje, definiować misję i 

wizję szkoły? Wydaje się, że takim elementem, który nie został określony w aktach prawnych 

jest przywództwo edukacyjne. W ujęciu praktycznym, dotyczącym życia szkoły na jedno z 

pierwszych miejsc wysuwa się rola dyrektora jako lidera, przywódcy. Analiza pojęcia 

przywództwa intuicyjnie łączy się w naszym wyobrażeniu z władzą. Wydaje się, że 



przywodzenie jest jednym z aspektów władzy. Nie jest to jednak pojęcie równoznaczne. 

Dyrektor nie zawsze jest przywódcą edukacyjnym.  Kim zatem jest przywódca edukacyjny?  

   WAŻNE ! 

Przywództwo edukacyjne to umiejętność pozyskiwania sojuszników, angażowania innych w 

proces realizacji zadań i celów, które stoją przed zespołem w oparciu o uzgodniony system 

wartości.  

Zgodnie z J.S. Czarnieckim można wskazać na dwa wymiary rozumienia terminu 

przywództwo 

1. wymiar efektywności samego lidera i sposób jego funkcjonowania – zestaw cech 

osobowościowych przywódcy, kompetencje społeczne 

2. wymiar bezpośredniego otoczenia, w którym działa przywódca, organizacja z jej 

kulturą, w której lider praktykuje, z doświadczeniem poszczególnych osób z ich 

zestawem cech osobowości.  

 

Pytania do refleksji 

Jakimi kompetencjami społecznymi dysponuję?  

Które z moich cech osobistych mogą mieć wpływ na moje zachowania w pracy? 

Czy moje cechy osobowe pomagają mi pełnić funkcję przywódcze?  

 

2.1. Kim w obecnym systemie edukacyjnym dyrektor? 

     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256) w 

artykule 36 określa kto może pełnić w szkole funkcję dyrektora szkoły. Artykuł 39 podaje 

katalog obowiązków pełniącego funkcję dyrektora szkoły.   

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 



5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły lub placówki;  

5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa 

w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce; 

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

     Kolejne artykuły ustawy podają inne uprawnienia i obowiązki dyrektora.  Warto 

zauważyć, że w brzmieniu artykułu 39 prawodawca wskazał tylko niektóre obowiązki, 

opatrując nieskończony katalog sformułowaniem „w szczególności”. Artykuł wskazuje na 

wybrane zadania dyrektora szkoły, ale ich nie wyczerpuje. Nie formułuje też metod, 

sposobów jakimi dyrektor szkoły ma się posługiwać w wypełnianiu obowiązków. Nie narzuca 

modelu zarządzania, stylu w jakim będzie się ten proces odbywał.  Samo sprawowanie 

funkcji, powierzenie stanowiska nie czyni jednak z człowieka ani dyrektora, ani tym bardziej 

przywódcy. Jeżeli już to możemy odnieść taki styl kierowania do paradygmatu przywództwa 

klasycznego.  

PRZYWÓDZTWO KLASYCZNE – dominacja jednej wybitnej osoby (czasami grupy osób) 

wydających polecenia lub manipulujących grupą. Styl oparty na wydawaniu poleceń i 

kontroli. Członkowie grupy na podstawie różnych motywatorów (strach, podziw dla 

przywódcy) wykonują dyrektywy. Styl popularny w wielu organizacjach.   

      Zadaniem dyrektora, który stawia sobie za cel bycie przywódcą w swojej placówce jest 

odkrycie stylu kierowania i ewentualne podejmowanie działań korygujących, tak aby 

wykorzystać potencjał jakim dysponuje zespół. Umiejętnością jest posługiwanie się wieloma 

stylami kierowania, odpowiednie ich dobieranie w zależności od motywacji i kompetencji 



członków zespołu.  Zasadnym wydaje się na tej drodze podjęcie refleksji nad misją i wizją 

szkoły. Weryfikacja w zespole wartości i określonych celów, jakie stoją przed nami jako 

organizacją.  Naczelną, najbardziej znaczącą  cechą znakomitych liderów jest ich zdolność 

ukształtowania u współpracowników przekonań, wizji, wartości i postaw, pozyskanie ich - nie 

wrogie przejęcie, nie licytacje o wartości, cele. Takie kierowanie aby wspólnie  realizować, 

tworzyć i zmieniać rzeczywistość szkoły. Zadaniem jest  zainspirowanie innych dla takich 

działań. Na drugim miejscu jest planowanie, mierzenie, budżet, kontrola, organizacja -  czyli 

zarządzanie. Czy jakikolwiek z wielkich przywódców zarządzeniami skłonił ludzi, by 

podążyli za nim? Nie! Inspirował ich, motywował, przybliżał im wizję, a więc przewodził im.  

Zarządzanie i przywództwo nie stoją w sprzeczności ze sobą. Przywództwo jest procesem, 

który staje się częścią zarządzania. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy, zarządca i 

menadżer może i powinien być postrzegany jako przywódca. Stwarzający zespołowi warunki 

do pracy i rozwoju.  

 

 

         2.2 Style przywództwa  

 

    Obok wspomnianego wyżej najbardziej popularnego stylu przywództwa klasycznego Gayle 

C. Avery wyróżnił  typy, które określił paradygmatami przywództwa:  

 

 

 

 

 

 Paradygmat przywództwa klasycznego (omówiony wyżej) 

 PRZYWÓDZTWO 
 

KLASYCZNE 
 

TRANSAKCYJNE 

            WIZJONERSKIE   

ORGANICZNE 



 

 Paradygmat przywództwa transakcyjnego  oparty jest o diagnozę członków 

zespołu, w której określa się ich możliwości i predyspozycje. Przywódca posiadając 

wpływ na zespół zawiera z poszczególnymi członkami transakcje, których celem jest 

realizacja celów. Przywódca transakcyjny tak długo odnosi sukces w zarządzaniu, jak 

długo posiada wpływ na grupę przez stosowanie odpowiednich motywatorów lub kar. 

 

 Paradygmat przywództwa wizjonerskiego powodowany jest przez silną osobowość 

przywódcy, który kreśli wizję i cele na przyszłość dla zespołu i instytucji. Siłą 

sprawczą jest lider, który opracowuje plany działania i wdraża je w życie. Czyni to 

odpowiednio motywując zespół. Warto podkreślić, że taki styl przewodzenia jest 

możliwy w zespole, który poddaje się kierownictwu lidera. Wierzy mu i identyfikuje 

się z głoszonymi ideami. Praca z takim liderem i w tak zarządzanej instytucji daje 

takiemu zespołowi poczucie spełnienia.  

 

 Paradygmat przywództwa organicznego to zmiana filozofii zarządzania. Odejście 

od jednej postaci kierującej zespołem na rzecz pracy w zespołach, które przejmują 

zadania przywódcy. Wymaga dojrzałości zespołu i umiejętności delegowania władzy i 

zadań przez lidera. Zawsze w zespole znajdzie się osoba, która w równoważny lub 

znacznie lepszym sposób potrafi wykonać zadania. Takie przywództwo możne z 

powodzeniem być stosowane w szkole.  

 

Pytania do refleksji  

Zastanów się jak w Twojej szkole pracują komisje stałe i doraźne,  zespoły przedmiotowe, 

oddziałowe?  

Czy powołujesz zespoły problemowo – zadaniowe? 

Jaki zakres odpowiedzialności przekazujesz liderom zespołów?  

 

 

3. Przywództwo sytuacyjne i edukacyjne. 

     Powyższe modele przywództwa są tylko wybranymi przykładami. Badacze zjawiska 

dzielą przywództwo także w inny sposób. W większości są to podziały odnoszące się do 



procesu zarządzania w instytucjach i firmach nie związanych z edukacją. Podział 

zastosowany przez G. C Avery jest pod tym względem stosunkowo bliski szkole.  

    Analizując przedstawione wyżej modele przywództwa niejednokrotnie odnajdujemy cechy 

i zachowania, które stają się naszym udziałem. Dojrzałość dyrektora szkoły i umiejętność 

dobierania stylu zarządzania sprawiają, że mamy do czynienia z jeszcze jednym stylem 

kierowania instytucją, o którym pisał Kan Blanchard – z przywództwem sytuacyjnym. Można 

w nim doszukać się wielu cech i uwarunkowań wcześniej omawianych paradygmatów 

przywództwa. Szczegóły dotyczące takiego stylu zarządzania przedstawił Blanchard między 

innymi w książce tłumaczonej na język polski pt. Jednominutowy Menadżer i przywództwo. 

Pozycja ta powinna stać się lekturą obowiązkową, dla tych, którzy chcieliby tak kierować 

szkołą 

     3.1. Przywództwo sytuacyjne 

Taki styl przewodzenia opiera się na założeniu, że nie ma jednego najlepszego stylu 

kierowania, tak jak nie ma jednego typu ludzi w organizacji. Należy zatem stosować różne 

style przywództwa w odniesieniu do poziomu rozwoju poszczególnych osób. Wprowadza to 

zróżnicowanie zachowań, dużą bezpośredniość w kontakcie z grupą jako metodę poznawania 

zespołu i koordynowania przejść z jednego poziomu na kolejny. Cechy charakterystyczne 

przywództwa sytuacyjnego 

Blanchard i Hersey w swojej koncepcji dokonali następującego podziału poziomów 

rozwoju i stylów przywództwa 

 

POZIOM ROZWOJU WŁAŚCIWY STYL PRZYWÓDZTWA 

niskie kompetencje 

duża motywacja 

dyrektywny 
buduj, organizuj, ucz, nadzoruj,   

niskie kompetencje 

niska motywacja 

trenerski 
kieruj i wspieraj 

średnie – wysokie kompetencje 

zmienna motywacja 

wspierający 
chwal, słuchaj, ułatwiaj 

duże kompetencje 

duże zaangażowanie 

delegujący 
przekazuj odpowiedzialność za 

podejmowanie codziennych decyzji 

        

   W praktyce każdy pracownik może przejść odpowiednio od stylu dyrektywnego, gdzie 

spotyka tylko elementy kontroli swojej pracy przez etap  wsparcia i odpowiedniego 



wyposażenie w potrzebne do samodzielnej pracy narzędzia do pracy samodzielnej.  

Szczególnie dwa ostatnie style przywództwa tzn. wpierający i delegujący dają dyrektorowi 

więcej czasu na stwarzanie nowych okazji, w których zespół może się uczyć. W takim 

przypadku możemy mówić już wprost o przywództwie edukacyjnym.  

 

3.2 Przywództwo edukacyjne 

    

    W praktyce szkolnej, w zespole ludzi, którzy stanowią instytucję ucząc innych i uczącą się 

proces przywództwa edukacyjnego jest szczególnie wartościowy. W organizmie szkoły, który 

ciągle podlega zmianom, który każdego dnia niesie swego rodzaju nowości, problemy i 

kryzysy. Takie sytuacje wywołują potrzebę uczenia się, organizowania sytuacji, w których 

zespół może rozwiązywać problemy. W takim ujęciu przywódca dzieli się swoją władzą, 

poszukuje z zespołem odpowiedzi, czasami aranżując sytuację problemową. Stwarzając 

możliwości, dając narzędzia lider pomaga w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. To 

jest jego podstawowe zadanie – stwarzać warunki do rozwoju i działania nauczycieli. 

Budować kulturę organizacji uczącej się.  

     Nauczyciele, którym możemy delegować nasze uprawnienia lub ci którzy pracują z 

naszym delikatnym wsparciem sami tworzą wewnątrz instytucji zespoły, sami poszukują 

odpowiedzi, podejmują refleksję nad celami, do których dąży szkoła. Mają wówczas 

poczucie własnych umiejętności i  możliwości, potencjału, odpowiedzialności za szkołę 

Szczególnie zbliża zespół wspólnie wypracowana wizja, pomysł na szkołę, który pozwala się 

identyfikować, który wykorzystuje potencjał grupy. Zadaniem lidera edukacyjnego jest 

przeżywanie z zespołem wszystkiego w prawdziwym głębokim kontakcie osobowym. 

Obecność lidera!  

     Z drugiej strony przywództwo edukacyjne jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 

konkretnego otoczenia, odnosi się do kontekstu w jakim funkcjonuje szkoła a jego celem 

jest zaprojektowanie procesu uczenia się dla największej grupy odbiorców. To powoduje, że 

przywództwa edukacyjnego nie stanowi jednostka, ale grupa nauczycieli, którą prowadzi 

odpowiednio diagnozujący sytuację  lider. W grupie trudniej jest popełnić błąd, a 

przywództwo edukacyjne stawie sobie za cel przygotowywanie ludzi do życia w realnym 

świecie. Liczy się możliwość odpowiedzi szkoły na potrzeby środowiska. Wymaga to 

wielokrotnie określania celów, modyfikacji działań, stałego monitorowania sytuacji w 

środowisku szkoły. Reasumując za G. Mazurkiewiczem można wskazać na cztery 

przenikające się elementy przywództwa edukacyjnego.  



 

  

4. Zamiast zakończenia -  co sprzyja, a co nie sprzyja byciu przywódcom.  

     Każdy dyrektor, nauczyciel, pedagog jest w pewnym sensie liderem. Jest tym, który 

prowadzi swojego podopiecznego. Pytanie tylko, jak dużo przestrzeni daje sobie i innym do 

myślenia i działania. 

      Współczesnej szkole niewątpliwie potrzebna jest grupa odpowiedzialnych liderów, 

którzy mogliby przewodzić i prowadzić proces zmian. Jest to szczególnie istotne w 

kontekście konkretnych placówek. Liderem można bowiem zostać  tylko w określonym 

kontekście - w konkretnej sytuacji, konkretnej szkole, grupie, gdzie każdego dnia rozwiązuje 

się istotne dla danej społeczności problemy, gdzie przygotowuje się współpracowników do 

radzenia sobie z nimi.  

      Takich kompetencji można się nauczyć. Gdy się je posiada można je rozwijać, 

doskonalić. W wielu sektorach liderzy przechodzą intensywne szkolenia, nabywają nowych 

umiejętności. Wpierają się w podejmowaniu nowych wyzwań. Jedna z zasad, którą kierują się 

liderzy mówi, że powinno się często przebywać w grupie ludzi, którzy odnoszą sukces i 

dzielą się doświadczeniem.. 

Wyzwalanie u 

innych 

umiejętności 

Koncentracja 

na uczeniu się  

Dzielenie się 

przywództwe

m 

Wrażliwość 

na kontekst 
działania 



Warto zapamiętać, że  jako specyficzne cechy przywódcy wymieniane są: 

- inteligencja społeczna (praktyczna) - umiejętność emocjonalnego radzenia sobie w 

różnych sytuacjach; 

- sprawność intelektualna - kreatywność i otwartość na doświadczenie; 

- silny układ nerwowy, odporność na stres i frustracje; 

- stabilność emocjonalna i samokontrola emocji; 

- silna motywacja wewnętrzna - przejawiająca się wytrwałości i konsekwencją w działaniu;  

- „asertywność” - planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy 

pracowników; 

- ekstrawersja, której towarzyszy pragmatyzm oraz makiawellizm (ale tylko przy realizacji 

ważnych zadań). 

 

      Zastanawiając się nad cechami osobowości i zachowaniami, które są istotne dla 

przywódcy, badacze  wyróżnili listę 10 cech antyprzywódczych.  

 

WAŻNE DO PRACY NAD SOBĄ!!!                                                                                           

      Wykonaj następujące polecenia: 

1. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, które z tych zachowań odnajdujesz u siebie?  

Lp  TAK NIE 

1 Brak wrażliwości, szorstki styl bycia.                         

2 Chłód, arogancja, powściągliwość.   

3 Zdradzanie tajemnic, nadużywanie 

zaufania. 

  

4 Nadmierne ambicje, zabawy w politykę   

5 Nadmierna kontrola, brak delegowania   

6 Nieumiejętność budowy zespołu.   

7 Wybór słabych i nieskutecznych 

podwładnych. 

  

8 Trudności z myśleniem strategicznym   

9 Brak elastyczności.   

10 Nadmierne uzależnienie od swojego 

mentora. 

  

 



2. Jeżeli odnalazłeś swoje cechy i zachowania w tabeli powyżej zastanów się, która sprawia ci 

najwięcej trudności, przez którą nie możesz dobrze wykonywać swojej pracy i powierzonych 

zadań?  

3. Zapisz sobie i zapamiętaj nad jakim elementem będziesz pracował w najbliższym czasie. 

Jeżeli są to cechy wynikające z Twojej osobowości poproś „krytycznego przyjaciela”, aby 

często dawał ci informację zwrotną na temat Twoich postępów. Jeżeli jest to brak technik 

pracy skorzystaj  z literatury, szkoleń.  
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