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Małe szkoły w systemie edukacji konieczność, problem czy szansa 
 

Ryszard Pęczkowski 
 

 

Streszczenie: Cechą charakterystyczna współczesnych europejskich systemów edukacyjnych 

jest systematycznie zmniejszająca się liczba uczniów uczęszczających do szkoły. To efekt 

utrzymującego się od dłuższego czasu niżu demograficznego. Mała szkoła stała się nie tylko 

istotnym elementem struktury sieci szkolnej, ale przede wszystkim źródłem problemów 

natury socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz organizacyjnej, a w tym 

ekonomicznej. Niniejsze opracowanie jest próba identyfikacji tych problemów, a punktem 

odniesienia jest polski system edukacji. 

 

Słowa kluczowe: mała szkoła, proces kształcenia, nauczanie w grupie zróżnicowanej 

wiekowo 

 

Abstract: One of the characteristic features of modern European educational systems is the 

steadily decreasing number of students attending the schools. It is the effect of the persisting 

demographic decline. Small school has not only become an important part of the structure of 

the school network, but most of all it is a source of sociological, psychological, pedagogical 

and organizational problems with their economical repercussions. This paper is an attempt to 

identify these problems with the reference to the Polish system of education. 
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Cechą charakterystyczną polskiego systemu edukacji po reformie z 1999 roku są zmiany 

dokonujące się w jego podstawowym elemencie, jakim jest niewątpliwie szkoła. Nowa 

struktura organizacyjna – 6 letnia szkoła podstawowa, 3 letnie gimnazjum, 3 letnie liceum 

ogólnokształcące – z jednej strony, z drugiej zaś utrzymujący się od wielu lat głęboki niż 

demograficzny sprawia, że szkoła stała się miejscem dynamicznych zmian ilościowych.  

Polska szkoła, i nie tylko, wyludnia się – to teza znajdująca swoje uzasadnienie w danych 

statystycznych
1
. W roku szkolnym 1999/2000 do szkół podstawowych w Polsce uczęszczało 

ogółem 3 958 000 uczniów. W kolejnych latach liczba ta systematycznie malała i wynosiła: w 

                                                 
1
 „Mały Rocznik Statystyczny” za lata 1998 – 2013; „Oświata i Wychowanie”  za lata 1998/99 – 2012/2013; 

www.stat.gov.pl; The EU In the Word 2014. A statistical portrait. Eurostat. Statistical books, s. 55 – 64. 

http://www.stat.gov.pl/
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roku 2005/06 – 2 602 120, a w roku 2012/13 – 2 137 000. Średnia wielkość szkoły 

podstawowej wynosiła: w roku 1999/00 – 223 uczniów; w 2005/06 – 178 uczniów, a w 

2012/2013 – 160 uczniów.  Z analizy prognoz demograficznych wynika, że tendencja ta 

utrzyma się w okresie najbliższych dwudziestu lat. Oznacza to wiele problemów natury 

organizacyjnej i finansowej, zarówno dla władz centralnych, jak i lokalnych władz 

samorządowych, a mała szkoła stanie się, a w wielu regionach Polski i Europy już jest, 

podstawowym elementem struktury sieci szkolnej. Jest ona – mała szkoła – przedmiotem 

dyskusji i sporów prowadzonych w różnych środowiskach z jednej strony, z drugiej zaś, coraz 

częściej, źródłem lokalnych konfliktów społecznych. Praktycznie nieobecna w naukowych 

dyskursach, wokół której przez lata zbudowano wiele mniej lub bardziej uzasadnionych opinii 

i stereotypów.  

 

1. Nieco historii 

Kategoria „mała szkoła” nie jest pojęciem, które posiada własną definicję. Najczęściej 

kojarzona jest z liczbą uczniów, nieco rzadziej z liczbą nauczycieli. Cechą charakterystyczną 

takiego podejścia jest brak wyraźnych kryteriów, które w sposób jednoznaczny wyróżniałyby 

ten element struktury systemu edukacji na tle pozostałych. W okresie międzywojennym mała 

szkoła w różnych opracowaniach utożsamiana była z liczbą nauczycieli. Mieliśmy zatem 

szkoły z jednym, dwoma, trzema nauczycielami, a cechą charakterystyczną tych szkół był 

fakt, iż realizowały one proces kształcenia według planów nauczania dostosowanych do ich 

struktury organizacyjnej. Plany te różniły się w sposób zasadniczy od planów przewidzianych 

do realizacji w szkołach o pełnej strukturze organizacyjnej (Program nauki…., 1936; 

Dryjeński, 1951, s. 9-10; Pęczkowski, 2010a, s. 55-62). Rozwiązanie takie sprawiło, że 

powstały de facto dwie kategorie uczniów, tych, którym system edukacji stwarzał, na miarę 

potrzeb i możliwości, warunki pełnego rozwoju, i tych, dla których możliwości te zostały w 

sposób istotny ograniczone. Szczególnie wyraźnie zjawisko to wystąpiło po reformie oświaty 

realizowanej na podstawie przepisów tzw. ustawy jędrzejewiczowskiej (Dz. U. nr 32 z 1932, 

poz. 389). Po drugiej wojnie światowej, do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku w 

opracowaniach podejmujących problematykę małych szkół posługiwano się trzema 

kategoriami ilościowymi, które służyły opisowi struktury sieci szkolnej, a mianowicie: a) 

kategoria „szkoła z najwyższą klasą” – wyodrębnia: szkoły liczące cztery i mniej klas; szkoły 

pięcioklasowe; sześcioklasowe; siedmioklasowe, a od roku szkolnego 1966/67 – szkoły 

ośmioklasowe; b) kategoria „liczba nauczycieli” – wyodrębnia szkoły z jednym, dwoma, 

trzema, czteroma, pięcioma, sześcioma  nauczycielami, oraz szkoły liczące siedmiu i więcej 
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nauczycieli; c) kategoria „liczba uczniów” – wyodrębnia szkoły liczące 20 i mniej uczniów; 

od 21 do 40; od 41 do 70; od 71 do 80; od 81 do 120; od 120 do 200; od 201 do 400;  od 401 

do 600, oraz szkoły liczące 601 i więcej uczniów.  

W zależności od potrzeb kryteriami tymi swobodnie manipulowano, a uzyskany obraz 

struktury organizacyjnej był bardzo niejasny. Od roku szkolnego 1976/77, zachowując trzy 

kryteria przyjęto inne wartości ilościowe. Wyodrębnione dwie kategorie szkół: z najwyższą 

klasą IV oraz z najwyższą klasą VIII. Uwzględniając liczbę uczniów podzielono szkoły na: 

liczące 20 i mniej uczniów; szkoły liczące od   21 do 40; od 41 do 60; od 61 do 80; od 81 do 

100; od 101 do 120; od 121 do 160; od 161 do 200; od 201 do 400; od 401 do 700, oraz 

szkoły liczące  701 i więcej uczniów (Rocznik Statystyczny, 1977, s. 361-365). Zabieg ten 

kontynuowano konsekwentnie w latach 80-tych XX wieku. Kategorie ilościowe zastąpiono 

kategoriami jakościowymi. Pojawiły się takie określenia jak: „szkoły nie objęte systemem 

zbiorczych szkół gminnych”; „szkolne punkty filialne – bez łączenia klas oraz z klasami 

łączonymi”; „zbiorcze szkoły gminne, stanowiące siedzibę zbiorczej szkoły gminnej – bez 

łączenia klas oraz z klasami łączonymi:; „zbiorcze szkoły gminne, szkoły podporządkowane – 

bez łączenia klas oraz z klasami łączonymi”; „szkoły o niepełnej strukturze organizacyjnej”; 

„szkoły z najwyższą klasą”, itp. Działania te służyły ukryciu przez ówczesne władze faktu 

istnienia małych szkół, których funkcjonowanie traktowano jako zjawisko niepożądane. 

Kładło się ono cieniem na kreowany propagandowo pozytywny wizerunk szkoły 

socjalistycznej. Ponadto działania te, pozbawione racjonalnych przesłanek służyły nie tylko 

spychaniu niekorzystnego, w opinii władz, zjawiska na margines systemu edukacji, ale 

umożliwiały dokonywania manipulacji danymi statystycznymi na różnych szczeblach władz 

administracji państwowej (Piwowarski, 1992, s. 42-43). Kolejne lata to ciąg dalszych działań, 

których nadrzędnym celem było ukrycie faktu funkcjonowania w polskim systemie edukacji 

małych szkół. Zdecydowana większość z nich była szkołami o niepełnej strukturze 

organizacyjnej. Dokonywano tego poprzez uogólnianie opisu struktury sieci szkolnej 

polegające na posługiwaniu się w dyskursach teoretycznych i empirycznych pojęciem „mała 

szkoła” bez  określenia jego znaczenia. Nadawano tej kategorii, w zależności od potrzeb, 

różne znaczenia. Nie sprzyjało to budowaniu obiektywnego i spójnego obrazu tego fragmentu 

rzeczywistości oświatowej. Ale nie tylko. Uwzględniając fakt, iż mała szkoła to instytucja 

funkcjonująca przede wszystkim w środowisku wiejskim, przyjęte rozwiązania organizacyjne 

oraz programowe stały się narzędziem petryfikacji struktur społecznych w Polsce 

polegającym na pogłębianiu i utrwalaniu różnic między środowiskiem miejskim i wiejskim. 

Odwołując się do teorii strukturacji A. Giddensa (2003), małą szkołę, w ujęciu 
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przedstawionym powyżej, można zdefiniować jako instytucję porządku symbolicznego, którą 

tworzono i odtwarzano dzięki wykorzystaniu reguł interpretacyjnych w ścisłym powiązaniu z 

regułami normatywnymi i zasobami alokacyjnymi oraz autorytetu. Mała szkoła nie jest 

strukturą tymczasową. Jej tworzenie wyznaczone było poprzez zrutynizowanie i 

zregionalizowanie interakcji zachodzących między uczestnikami procesów (Turner, 2004, s. 

576–583). Rutynizacja wzorów interakcji charakterystycznych dla małej szkoły, np. 

nauczanie w klasach łączonych, zapewniała jej ciągłość w czasie. Regionalizacja z kolei 

pozwoliła na porządkowanie działań małej szkoły w przestrzeni poprzez rozlokowanie jej w 

miejscach zależnych od siebie, np. dominacja tych szkół w środowisku wiejskim. Mała szkoła 

porządkując interakcje w czasie i przestrzeni przyczyniała się do reprodukcji własnych 

struktur wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów działających zarówno wewnątrz, jak i 

na zewnątrz tej instytucji (Pęczkowski, 2010, s. 20-22). W tym ujęciu instytucja małej szkoły 

jawi się jako struktura, w której dominuje zjawisko określane mianem „przemocy 

symbolicznej” (Bourdieu, Passeron, 2006). Stworzony został system nauczania polegający na 

realizacji ograniczonego merytorycznie programu, przez co narzucony został określony 

system wartości kulturowych, wiedzy, języka, wzorów zachowań. Szkoła stała się miejscem, 

gdzie ustalano oraz przekazywano określone znaczenia zgodnie z wizją i interesem 

dysponentów kultury. W konsekwencji mała szkoła była miejscem stygmatyzacji uczniów i 

nauczycieli oraz miejscem tworzenia nierówności szans życiowych. Ponadto małą szkołę, 

należy postrzegać jako instytucję będącą skutkiem przemocy strukturalnej, której istotą jest 

wprowadzanie wszystkich podmiotów (uczniów, nauczycieli i rodziców) w określoną 

strukturę organizacyjną i programową jako strukturę naturalną, nie posiadającą alternatywy 

(Kwieciński, 2007, s. 20-21). 

Po roku 1989 kategoria „mała szkoła” znika z oficjalnych dokumentów resortowych i 

opracowań statystycznych. Pojawia się natomiast w powszechnym obiegu i związana jest z 

różnorodnymi projektami edukacyjnymi finansowanymi przede wszystkim ze środków Unii 

Europejskiej. Projekty te, jako niezwykle cenne inicjatywy społeczne posiadały, i nadal 

posiadają, jeden mankament. Mają one charakter ograniczony, wyznaczony przez czas 

trwania, miejsce oraz wielkość dotacji finansowej. Realizacja warstwy merytorycznej tych 

projektów zmierzała do rozwiązywania problemów edukacyjnych związanych z 

funkcjonowaniem małej szkoły w warunkach specyficznych dla określonego środowiska 

lokalnego. Dostarczając praktyce szkolnej wielu cennych pomysłów organizacyjnych i 

merytorycznych projekty te nie rozwiązywały problemów, jakie narosły wokół małych szkół 

w wymiarze globalnym.  
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Brak jednoznacznego określenia kategorii „mała szkoła” nie jest specyfiką polskiego systemu 

edukacji. Podobnie przedstawia się sytuacja w innych krajach. I tak dla przykładu w Finlandii 

pod tym pojęciem rozumie się szkołę, w której pracuje 2 – 3 nauczycieli i uczęszcza do niej 

nie więcej niż 80 uczniów; w Norwegii jest to szkoła licząca nie więcej niż 100 uczniów; w 

Szwecji – nie więcej niż 50 uczniów; w Austrii – mała szkoła to nie więcej niż cztery klasy, 

przy czym minimalna wielkość szkoły to 10 uczniów; w Irlandii natomiast to szkoła, w której 

pracuje nie więcej niż 8 nauczycieli i licząca nie więcej niż 180 uczniów; w Anglii i Walii – 

nie więcej niż 100 uczniów; w Islandii – nie więcej niż 120 uczniów; natomiast  w USA – 

mała szkoła to instytucja do której uczęszcza nie więcej niż 400 uczniów, przy czym 

optymalne rozwiązanie to mniej niż 200 uczniów (Cooper, 2007; Sigsworth, Solstad, 2005; 

Statara, Morgan 2004) W wielu krajach, np. Portugalia, Litwa, brak jest formalnej definicji 

pojęcia „mała szkoła”. 

 

2. Mala szkola –  charakterystyka kategorii 

Mając na uwadze powyższe, wydaje się zasadnym nadanie tej kategorii charakteru pojęcia, 

które z jednej strony precyzyjnie określi ten fragment systemu edukacji, z drugiej zaś 

umożliwi dokonanie analiz ilościowych i jakościowych, charakterystycznych dla nauk 

pedagogicznych.   

W rozważaniach swoich pod pojęciem „mała szkoła”, należy rozumieć: 

a) szkołę o pełnej strukturze organizacyjnej, w której funkcjonuje po jednym oddziale 

klasowym na każdym poziomie nauczania. W aglomeracjach miejskich to szkoła 

liczących nie więcej niż dwa oddziały klasowe na każdym poziomie nauczania; 

b) szkołę o niepełnej strukturze organizacyjnej, w której brak jest co najmniej jednego 

oddziału klasowego; 

c) szkołę do której uczęszcza nie więcej niż 150 uczniów, a w aglomeracjach miejskich – 

nie więcej niż 300 uczniów; 

d) szkołę, w której kadrę pedagogiczną stanowi nie więcej niż 12 nauczycieli 

pełnozatrudnionych. W przypadku szkół funkcjonujących w aglomeracjach miejskich 

liczba nauczycieli jest odpowiednio większa; 

e) szkołę, w której oddział klasowy liczy nie mniej niż 8 i nie więcej niż 25 uczniów. 

U podstaw powyższej propozycji rozumienia pojęcia „mała szkoła” leżą następujące 

przesłanki. Pierwsza z nich wynika z przekonania autora, iż podejmowane po 1989 roku 

działania na rzecz zmiany polskiej szkoły nie tylko, że nie zmieniły jej w sposób zasadniczy, 

ale pośrednio sprawiły, że w szkole pojawiło się wiele, dotychczas marginalnych zjawisk, 
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które w istotny sposób przyczyniły się do tego, że szkoła stała się instytucją dysfunkcjonalną 

(Kwieciński, 1995, s. 13-23; Pęczkowski, 2009, s. 425-426). Rytualizm, formalizm, 

stereotypowość działań dydaktycznych oraz wychowawczych, zaburzone relacje 

interpersonalne na linii nauczyciel – uczniowie; uczniowie – uczniowie; przeludnione 

oddziały klasowe, zwłaszcza w szkołach miejskich; zmianowość w realizacji procesu 

kształcenia – to tylko niektóre przykłady zjawisk świadczące o niedoskonałości  szkoły. 

Jednym z podstawowych czynników, który kreuje wiele zjawisk negatywnych w szkole jest 

jej wielkość mierzona zarówno liczbą uczniów, jak i nauczycieli. Szkoła do której uczęszcza 

zbyt wiele uczniów oraz zatrudnionych jest wielu nauczycieli to obszar, gdzie wszelkiego 

rodzaju patologie znajdują sprzyjające warunki rozwoju. Odwołując się do psychologii tłumu 

(Aronson, 1997; Le Bon, 1998; Argyle, 1999), duża szkoła charakteryzuje się cechami, 

stanowiącymi źródło patologii szkolnych, a mianowicie: dezindywidualizacja, czyli zanikanie 

niektórych składników i cech osobowości uczniów i nauczycieli; anonimowość w wyniku 

której pojawia się poczucie bezkarności za zachowania naruszające normy społeczne; 

naśladownictwo, które jest efektem zaniku indywidualnej refleksyjności oraz podatność na 

sugestię i oddziaływania innych uczestników procesów dokonujących się w szkole. Powyższą 

charakterystykę należy uzupełnić o dwa zjawiska szczególnie widoczne w dużej szkole i 

mające wiele negatywnych skutków. Pierwsze to odwieczna walka uczniów z nauczycielami, 

gdzie uczniowie uczynią prawie wszystko, by oszukać nauczyciela, a nauczyciel zrobi prawie 

wszystko, by ucznia złapać na tym oszustwie. W szkołach dużych realizacja tych procedur 

jest praktycznie nieograniczona. Drugie to zjawisko utraty przez nauczyciela możliwości 

kontroli struktur nieformalnych powstających wśród uczniów (Pęczkowski, 2009, s. 426). Im 

bardziej nauczyciele próbują rozpoznać te struktury i decydować o ich funkcjonowaniu, tym 

bardziej struktury te stają się niedostępne. Szkoła duża jest idealnym terenem do takich 

zachowań. Jednym ze sposobów przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występujących w 

szkołach dużych jest dążenie do zmniejszenia ich liczebności. Mała szkoła to miejsce, gdzie 

wszystkie podmioty procesów edukacyjnych mają możliwość realizacji swoich potrzeb, 

oczekiwań i zainteresowań, znika anonimowość ucznia i nauczyciela, w którym powstają 

warunki umożliwiające budowanie grupy społecznej z uwzględnieniem specyfiki środowiska 

lokalnego. To miejsce wolne od patologii, gdzie mechanizmy kontroli społecznej w skuteczny 

sposób przeciwdziałają każdemu zjawisku, które nie mieści się w obowiązujących normach 

społecznych.  

Optymalnym rozwiązaniem jest szkoła licząca nie więcej niż 150 uczniów. Uzasadnienie dla 

proponowanej wielkości odnajduję w koncepcji R. Dunbara, spopularyzowanej przez M. 
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Gladwell określanej mianem „magicznej liczby 150” (za: Gladwell, 2000; 2005). Liczba ta 

jest wartością sugerowaną, co do optymalnej wielkości grupy społecznej Została określona na 

podstawie licznych obserwacji i analiz  funkcjonowania różnorodnych, formalnych i 

nieformalnych  grup społecznych. Na ich podstawie R. Dunbar  ustalił, że struktury liczące do 

150 osób charakteryzują się stabilnymi relacjami społecznymi. Grupy liczące powyżej tej 

liczby, to grupy niestabilne, które tracą zdolność do pełnej realizacji relacji społecznych 

między jej członkami. Wymagają one wprowadzenia, często bardzo skomplikowanych, 

struktur hierarchicznych, precyzyjnych zasad i regulaminów funkcjonowania grupy. 

Efektywne funkcjonowanie dużych grup społecznych determinowane jest stosowaniem 

dodatkowych formalnych środków utrzymania dyscypliny, lojalności i spójności grupy. W 

grupach małych efekt ten można uzyskać za pomocą środków nieformalnych, np. poprzez 

mechanizm wewnątrzgrupowej kontroli społecznej, z pominięciem środków przymusu, 

systemu kar i nagród, itp. 

 

3.   Mala szkola  –  czy to konieczność? 

Mała szkoła to nie efekt określonej teorii pedagogicznej czy też działań władz oświatowych. 

To przede wszystkim następstwo procesów demograficznych oraz uwarunkowań przestrzenno 

– osadniczych. Analiza prognoz demograficznych wskazuje, iż zmiany ilościowe będą 

jednym z istotnych czynników wyznaczających kierunek rozwoju polskiego systemu 

szkolnego. Do roku 2015 obserwować będziemy spadek liczebności populacji uczniów w 

wieku 7 – 12 lat. Wyniesie on 5,26% w stosunku do roku 2008. W latach 2015 – 2020 nastąpi 

nieznaczny wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej – efekt obniżenia 

wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego –  by następnie w latach 2020 – 2035 gwałtownie 

zmaleć. Szczegółowe dane zawiera tabela 1.  

 

Tab. 1: Liczebność populacji uczniów w wieku 7 – 12 lat w latach 2010 – 2035. 

Rok Ogółem Miasto Wieś 

2010 2 206 014 1 200 122 1 005 892 

2015 2 217 345 1 251 890 965 455 

2020 2 437 861 1 388 072 1 049 789 

2025 2 378 569 1 355 780 1 022 789 

2030 2 151 059 1 222 000 929 059 

2035 1 874 855 1 065 753 809 102 
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Cechą charakterystyczną tych zmian jest fakt, iż największy spadek liczebności populacji 

uczniów w wieku 7 – 12 lat nastąpi w środowisku wiejskim. W latach 2010 – 2015 wyniesie 

on 4,02%, natomiast w środowisku miejskim populacja zwiększy się o 4,31%. Po 2020 roku 

nastąpi kolejny głęboki niż demograficzny, którego skutki najbardziej odczujemy w 

środowisku wiejskim. Uwzględniając fakt, iż zdecydowana większość szkół podstawowych w 

polskim systemie edukacji funkcjonuje w środowisku wiejskim, to powyższa sytuacja nie 

ułatwi władzom oświatowym działania na rzecz racjonalizacji sieci szkolnej. 

Podstawowe pytanie tej części rozważań można sformułować następująco: czy 

funkcjonowanie małych szkół jest tendencją przejściową, czy też jest to tendencja stała? 

Dane demograficzne oraz obserwacje codziennej praktyki dowodzą, że istnieją przesłanki, na 

podstawie których można przyjąć, iż: 

a) funkcjonowanie w polskim systemie edukacji małych szkół o pełnej lub niepełnej 

strukturze organizacyjnej nie ma charakteru przejściowego, a wręcz odwrotnie, 

obserwować będziemy stały wzrost liczby tych szkół, zwłaszcza w środowisku wiejskim; 

b) małe szkoły oznaczają dla władz oświatowych i samorządowych określone źródło 

problemów natury organizacyjnej, ekonomicznej i pedagogicznej, które wymagać będą 

podejmowania często działań niekonwencjonalnych; 

Na pytanie „czy mała szkoła to konieczność, czy też zjawisko przejściowe?”, odpowiedź 

można sformułować następująco: mała szkoła we współczesnych systemach edukacyjnych to 

KONIECZNOŚĆ determinowana uwarunkowaniami demograficznymi oraz w wielu 

regionach uwarunkowania przestrzenno – osadniczymi.  Oznacza to szereg problemów 

organizacyjnych, pedagogicznych, prawnych i ekonomicznych, od rozwiązania których 

zależeć będzie jej funkcjonowanie w poszczególnych środowiskach lokalnych. W moim 

przekonaniu odwoływać się powinny one do osiągnięć współczesnych nauk pedagogicznych, 

psychologicznych, socjologicznych, prawnych, ale także do rozwiązań niekonwencjonalnych, 

wymagających zewnętrznego monitoringu oraz weryfikacji empirycznej. Wymagany będzie 

szeroki udział nie tylko praktyków, ale nade wszystko teoretyków i badaczy, zajmujących się 

zagadnieniami funkcjonowania współczesnej szkoły. Mała szkoła wymaga szerokich analiz 

teoretycznych i empirycznych, bez których problemy jej funkcjonowania pozostaną w sferze 

postulatów o konieczności ich rozwiązania. 

 

4. Mala szkola –  czy to problem? 

Mała szkoła to instytucja wokół której zbudowano przez lata wiele stereotypów, najczęściej o 

zabarwieniu negatywnym, przy czym pod pojęciem stereotyp rozumiem funkcjonujący w 
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świadomości społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz 

rzeczywistości oparty najczęściej na niepełnej lub fałszywej wiedzy, utrwalany przez lata i nie 

ulegający zmianom (Szymczak, 1981, s. 332).  

Jednym z najczęściej przywoływanych stereotypów formułowanych pod adresem małych 

szkół jest twierdzenie, że koszt kształcenia w tych szkołach jest zdecydowanie wyższy niż w 

szkołach dużych. Trudno jest dyskutować i kwestionować powyższe stanowisko, skoro 

praktyka dnia codziennego dostarcza wystarczającej ilości faktów potwierdzających ten 

pogląd. Okazuje się, że koszt kształcenia w małych szkołach jest średnio, w zależności od 

regionu, od 20 do 60% wyższy (Pęczkowski, 2009, s. 91-92). Pojawiające się coraz częściej 

wnioski o likwidację małych szkół z przyczyn ekonomicznych wydają się racjonalne i 

uzasadnione. Jednakże to, co wydaje się oczywiste i uzasadnione, w sytuacji pogłębionej 

analizy już takie oczywiste nie jest. Szczegółowa analiza wniosków dotyczących likwidacji 

szkoły wskazuje, że w uzasadnieniu tych wniosków brak odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” 

Podstawowym czynnikiem kreującym koszty kształcenia w szkole są wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli z pochodnymi ( Herbst, Herczyński, Levitas, 2009). Szacuje się, że 

średnio stanowią one, w zależności od szkoły, od 70 do 90% wszystkich kosztów 

funkcjonowania szkoły. O końcowych kosztach funkcjonowania szkoły decyduje liczba 

etatów nauczycielskich, natomiast o wysokości subwencji będącej podstawą finansową 

szkoły, decyduje liczba uczniów. Mamy zatem zależność charakterystyczną dla małej szkoły, 

a mianowicie: malejąca liczba uczniów, oznaczająca coraz mniejszą subwencję, oraz 

względnie stała liczba etatów nauczycielskich, oznaczająca wysokie koszty funkcjonowania 

szkoły. W efekcie mamy do czynienia z coraz wyższymi kosztami kształcenia jednego ucznia. 

W roku szkolnym  2005/06 szacunkowy koszta kształcenia jednego ucznia wyniósł 4 400 zł., 

w 2006/07 – 4 750 zł., w 2007/08 – 5 280 zł., 2008/09 5 980 zł., 2009/10 – 6 700 zł., w 

2010/11 – 7 400 zł. i nadal systematycznie rośnie.  Wysokie koszty kształcenia w małych 

szkołach to przede wszystkim efekt nadmiaru etatów nauczycielskich. Wskaźnikiem jest 

liczba uczniów przypadająca na jednego nauczyciela. Dla przykładu w roku szkolnym 

2009/2010 w szkołach do 50 uczniów na jednego nauczyciela przypadało średnio 4 uczniów; 

do 100 uczniów – 6; do 150 uczniów – 9; do 300 uczniów – 11; do 600 uczniów – 12; 

powyżej 600 uczniów – 14 uczniów. 

Reasumując, wysokie koszty kształcenia w małej szkole to nie cecha charakterystyczna tych 

szkół, lecz skutek niewłaściwej struktury zatrudnienia, a mianowicie nadmiernej  liczby 

etatów nauczycielskich w tych szkołach w stosunku do liczby uczniów..  
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Od wielu lat, na przełomie stycznia i lutego, przez Polskę  przechodzi fala protestów 

związanych z projektami likwidacji kolejnych szkół, protestów wielokrotnie zbytnio, w moim 

przekonaniu, nagłaśnianych przez media. Większość z nich kończy się wstrzymaniem 

procedury likwidacyjnej. Niestety wiele szkół ulega likwidacji lub, w najlepszym przypadku, 

dokonuje się zmiany ich struktury organizacyjnej. Szkołę taką przekształca się w szkołę o 

niepełnej strukturze organizacyjnej, by następnie po 2 – 3 latach dokonać jej fizycznej 

likwidacji. Nie wdając się w analizę argumentacji uzasadniających wnioski o likwidację 

należy stwierdzić, że nie są one uzasadnione ekonomicznie. Przeprowadzona kontrola w 23 

losowo wybranych gminach, której zasadniczym celem była ocena skutków ekonomicznych 

likwidacji szkoły, dowiodła, że argumentacja ekonomiczna nie znajduje potwierdzenia w 

faktach (http://bip.nik.gov.pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform). Likwidacja placówki 

oświatowej nie przyniosła spodziewanych efektów, a mianowicie obniżenie kosztów 

kształcenia. W wielu przypadkach koszty te wzrosły. Jeżeli do tego dodamy negatywne skutki 

społeczne wynikające z likwidacji szkoły, to oczywistym staje się fakt, iż ta droga, jest drogą 

do nikąd.  

Kolejny problem małych szkół to twierdzenie, iż mała szkoła oznacza niski poziom 

kształcenia, będącym między innymi w wielu przypadkach skutkiem realizacji procesu 

kształcenia w systemie klas łączonych; to szkoła, w której pracuje kadra pedagogiczna o 

niskim poziomie przygotowania zawodowego, co w efekcie prowadzi do niskiego poziomu 

ich pracy; to szkoły o ubogiej infrastrukturze dydaktycznej, a nauczyciele w niej zatrudnieni 

nie są zainteresowani swoim rozwojem zawodowym. Wobec powyższego należy te szkoły 

likwidować, uczniów i nauczycieli przenosić do szkół dużych, które, w opinii administracji 

oświatowej, gwarantują wyższy poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej, lepszą 

infrastrukturę dydaktyczną, itp. 

Jest to opinia nie tylko krzywdząca małe szkoły, uczniów do niej uczęszczających i 

zatrudnionych w niej nauczycieli, ale przede wszystkim jest to  opinia pozbawiona 

racjonalnego uzasadnienia. Otóż na podstawie dotychczasowych badań (Pęczkowski, 2010a), 

nie stwierdza się istotnych różnic w osiągnięciach szkolnych uczniów uczęszczających do 

małych szkół w stosunku do uczniów szkół dużych, funkcjonujących w środowisku wiejskim 

i miejskim. Infrastruktura dydaktyczna szkół małych jest na poziomie często 

przewyższającym poziom infrastruktury szkół dużych, a nauczyciele pracujący w małych 

szkołach należą do grupy zawodowej o najwyższym wskaźniku uczestnictwa w procesie 

dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

http://bip.nik.gov.pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform
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Czy wobec powyższego powinniśmy godzić się na podejmowane działania wielu jednostek 

samorządu terytorialnego zmierzających do rozwiązania problemu małych szkół poprzez ich 

likwidację? W moim przekonaniu na pewno nie. Mała szkoła to nie tylko źródło określonych 

problemów, z których podstawowe omówiłem powyżej. Mała szkoła to przyszłość i 

jednocześnie ogromna szansa rozwoju systemu edukacji w Polsce. Przyszłość determinowana 

uwarunkowaniami demograficznymi oraz przestrzenno – osadniczymi, a przede wszystkim 

społecznymi. Uwzględniając powyższy postulat przedstawię obecnie kilka uwag dotyczących 

możliwości zmian w działalności dydaktyczno – wychowawczej małych szkół. 

 

5. Mala szkola – czy to szansa? 

Małe szkoły to nadzieja współczesnych systemów edukacji. Coraz częściej spotkać można 

rozwiązania polegające na podziale dużych szkół na mniejsze, niezależne od siebie, ale 

korzystające ze wspólnej bazy, zespoły szkolne. Wstępne analizy efektów tych działań są 

niezwykle obiecujące. W sposób zdecydowany poprawione zostały wskaźniki służące ocenie 

efektywności kształcenia w poszczególnych szkołach (Legter, 1999; Keller, 2002; Duke, 

Trautvetter, 2002).  

Mała szkoła to instytucja pozbawiona w większości negatywnych cech charakterystycznych 

dla szkoły dużej, stwarzająca możliwość budowania środowiska traktowanego przez jej 

użytkowników nie jako obowiązek, przymus, źródło lęków i stresów, ale jako miejsce, w 

którym przebywanie sprawia przyjemność, a uczniowie i nauczyciele mają możliwość 

realizacji swoich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. Miejsce to, przestaje być zbiorem 

anonimowych uczniów i nauczycieli, gdzie istnieją warunki budowania grupy społecznej, w 

której zachodzić będą trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne 

osiąganie celów. Mała szkoła to obszar wolny od narkomanii, alkoholu, agresji i przemocy, 

gdzie mechanizmy kontroli społecznej w skuteczny sposób przeciwdziałają każdemu 

zjawisku, nie mieszczącemu się w obowiązujących normach społecznych. To także miejsce, 

w którym znika anonimowość ucznia, a nauczyciel staje się osobą, z którą uczniowie nie 

walczą, lecz oczekują, i otrzymują, wsparcie, zrozumienie potrzeb i oczekiwań oraz 

współpracę. Mała szkoła stwarza możliwości kreowania przez nauczyciela i uczniów 

własnych programów nauczania, programów uwzględniających zarówno indywidualne 

potrzeby uczniów i możliwości samych nauczycieli, jak i zasoby tkwiące w bliższym i 

dalszym otoczeniu społecznym, przyrodniczym, kulturowym, itp. To miejsce budowania jej 

tożsamości, rozumianej jako zespół cech, które w sposób istotny odróżnia ją od innych 

instytucji o podobnym profilu działania (Pęczkowski, 2010b, s. 279-291). To możliwość 
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stosowania różnorodnych metod i technik kształcenia, to wreszcie możliwość 

indywidualizacji procesu kształcenia, z wykorzystaniem wiedzy o uczniu, jego 

możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach. 

Mała szkoła to nie tylko potencjalne możliwości realizacji idei postulowanej od dziesięcioleci 

przez wielu pedagogów i psychologów. To także szereg problemów natury organizacyjnej. 

Mała liczebność oddziałów klasowych sprawie, że realizacja procesu kształcenia w tych 

szkołach jest nie tylko bardzo kosztowna, ale wymaga odejścia od tradycyjnego systemu 

klasowo – lekcyjnego na rzecz innych rozwiązań. Najczęściej stosowaną formą organizacji 

tego procesu jest nauczanie w klasach łączonych, kiedy to nauczyciel w tym samym miejscu i 

czasie realizuje w dwóch różnych klasach dwa różne programy kształcenia (Pęczkowski, 

2010a; Pęczkowski, 2013).  

Obok nauczania w klasach łączonych, ze wszystkimi jego wadami i zaletami, proces 

kształcenia w małych szkołach można realizować poprzez nauczanie w grupie zróżnicowanej 

wiekowo. Czym jest nauczanie w grupie  zróżnicowanej wiekowo? Jest to proces kształcenia 

rozumiany jako uporządkowany w czasie i przestrzeni ciąg zdarzeń obejmujący nauczycieli i 

uczniów, którego cechami są: celowość podejmowanych działań; aktywność uczestników, w 

wyniku której tworzą oni i rozwijają własną wiedzę; interakcyjność rozumiana jako wzajemne 

oddziaływanie między uczestnikami tego procesu; realizowany jest jeden, wspólny program 

kształcenia (Pęczkowski, 2010a). 

Grupa zróżnicowana wiekowo  składa się z uczniów o różnym wieku biologicznym, przy 

czym różnica między poszczególnymi uczniami nie powinna być większa niż jeden rok. 

Grupa ma charakter dynamiczny, tzn. w każdym nowym roku szkolnym zmienia się jej skład 

osobowy według zasady: uczniowie najstarsi na koniec danego roku przechodzą w nowym 

roku do grupy wyższej, a ich miejsce zajmują uczniowie młodsi. Jej wielkość została 

określona w modelu ilościowym małej szkoły.  Grupa zróżnicowana wiekowo w małej szkole 

to naturalne przejście z etapu wychowania przedszkolnego, gdzie ta forma organizacji 

procesu dydaktyczno - wychowawczego występuje coraz częściej, do poziomu edukacji 

wczesnoszkolnej. Jej wprowadzenie ma swój wymiar organizacyjno - ekonomiczny. Otóż 

stwarza ona możliwość funkcjonowania szkoły w sytuacji zmniejszającej się systematycznie 

liczby uczniów danego rocznika, zachowania struktury organizacyjnej szkoły, bez 

konieczności jej zmiany, np. poprzez ograniczenie pracy do poziomu klas I – III, a w wielu 

przypadkach ogranicza możliwość podjęcia decyzji o likwidacji szkoły.  

Praca w tak rozumianej grupie to  konieczność konstruowania indywidualnych programów 

kształcenia, przy czym pod pojęciem program kształcenia rozumieć należy ogół doświadczeń 
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edukacyjnych zaplanowanych dla ucznia i nauczyciela, które mają doprowadzić ich do 

osiągnięcia określonych stanów bądź możliwości doświadczenia określonych przeżyć 

poznawczych i emocjonalnych (Dylak, 2000, s. 15).  W tym ujęciu program kształcenia 

oznacza zapis zamierzonych zadań dydaktycznych, który obejmuje zakładane wyniki uczenia 

się, czynności uczniów odnoszące się do określonego materiału nauczania oraz niezbędne 

warunki do skutecznego i sprawnego uczenia się. Takie  podejście stwarza nauczycielowi 

sytuację, w której usunięty zostaje jeden z podstawowych dylematów współczesnej szkoły 

polegający na ciągłym rozstrzyganiu przez nauczyciela, co jest istotne i ważne w treściach 

kształcenia, a co nie. Treści kształcenia (materiał nauczania) dobierane są na zasadzie 

możliwości realizacji określonych celów i zadań dydaktycznych. Nie oznacza to dewaluacji 

wartości treści kształcenia. Pragnę jedynie zwrócić uwagę, iż w propozycji realizacji procesu 

kształcenia w grupie zróżnicowanej wiekowo celem nie jest wyposażanie uczniów w mniej 

lub bardziej ustrukturalizowany system informacji z różnych obszarów ludzkiej wiedzy. 

Materiał nauczania jest przede wszystkim środkiem umożliwiającym realizację celów i zadań 

dydaktycznych, a nie celem samym w sobie. U podstaw takiego rozwiązania leży 

przekonanie, iż uczeń wnosi do szkoły określony zasób wiadomości, umiejętności i 

doświadczeń będących efektem funkcjonowania zarówno w najbliższym otoczeniu 

społecznym (dom rodzinny, grupy rówieśnicze, itp.), jak również w środowisku dalszym na 

czele ze wszechobecnymi mediami. Od najmłodszych lat dzieci doświadczają i odkrywają 

prawa i zasady rządzące otaczającą rzeczywistością. Szereg praw i zasad o naturze zjawisk 

przyrodniczych i społecznych wyprowadzanych jest z bezpośrednich doświadczeń 

sensorycznych. Należy zatem rozpoczynać edukację od tego co uczeń potrafi, rozumie i umie, 

jakie prezentuje postawy, zainteresowania i motywacje, jaki poziom rozwoju 

psychofizycznego osiągnął.  Wiedza staje się zrozumiała wówczas, gdy uczniowie konstruują 

ją samodzielnie, a nie wtedy, gdy jest im narzucona (Vasta, Haith, Miller, 1995, s. 306-307). 

Rozpoczynając naukę szkolną uczeń wnosi ze sobą do szkoły określoną wiedzę i 

doświadczenia, na poziomie zróżnicowanym indywidualnie, a szkoła jest miejscem 

rekonstrukcji i uogólniania tej wiedzy, samodzielnego i zespołowego odkrywania ogólnych 

prawidłowości rządzących rzeczywistością. Warunkiem efektywnego uczenia się jest aktywne 

kojarzenie przez ucznia treści kształcenia z odpowiednimi elementami wiedzy funkcjonującej 

w strukturach poznawczych (Gallowey, 1988, s. 248). Chodzi zatem o to, by uczeń 

rozpoczynający swoją edukację w grupie zróżnicowanej wiekowo mógł konfrontować swoją 

osobistą wiedzę i doświadczenia z szeroko rozumianą nauką, by wspólnie z innymi uczniami i 

nauczycielem poddawał refleksji własne działanie dla lepszego zrozumienia zjawisk i 
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procesów zachodzących wokół niego, by mógł konfrontować własną wiedzę i doświadczenia 

z wiedzą i doświadczeniami innych uczniów, by wreszcie mógł samodzielnie podejmować i 

rozwiązywać problemy na miarę swoich możliwości i  potrzeb (Pęczkowski, 1998, s.74). 

Mała szkoła stwarza nieograniczone możliwości stosowania przez nauczycieli różnorodnych 

metod nauczania Od metod tradycyjnych, opartych na słowie, obserwacji i praktycznej 

działalności ucznia, poprzez metody uwzględniające stosowanie procedur naukowych, do 

metod, które bardzo rzadko wykorzystuje się w polskiej szkole. Przykładem są między 

innymi rozwiązania stosowane w metodzie projektów W.H. Kilpatricka, szkole C. Freineta, 

koncepcji P. Petersena i M. Montessorii, szkole eksperymentalnej J. Deweya oraz innych. 

Perspektywę teoretyczną dla procesu kształcenia w grupie zróżnicowanej wiekowo wyznacza, 

z jednej strony, holizm, którego podstawowym założeniem jest twierdzenie, że całość jest 

czymś więcej niż sumą elementów, które się na nią składają, a w każdym elemencie odnaleźć 

można cechy i wpływy całości (Szyszko – Bohusz, 1989, s.5-7).  Prawidłowości rządzące 

zjawiskami i procesami społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi, językowymi, itd. 

możliwe są do poznania i zrozumienia wówczas, gdy rozpatrujemy je przez ukazywanie 

ścisłej łączności i powiązań między nimi. Holistyczne podejście do rzeczywistości społeczno 

– przyrodniczej szereg implikacji dla proponowanej zmiany, przy czym cztery z nich należy 

uznać za najistotniejsze, a mianowicie: a) proces kształcenia i wychowania należy 

rozpatrywać w ścisłym powiązaniu ze zjawiskami ekonomiczno – społecznymi, politycznymi, 

kulturowymi; 

b) rozwój osobowości ucznia możliwy jest w sytuacji pluralizmu światopoglądowego, 

stanowiącego podstawę tolerancji, swobodnej wymiany poglądów, wolności myśli, dążenie 

do przekazania uczniom całkowitej prawdy w jej aspekcie naukowym, historycznym, 

społecznym, psychologicznym i pedagogicznym; c) priorytet ma problematyka 

wychowawcza i opiekuńcza nad koniecznością ścisłego i skrupulatnego  realizowania treści 

kształcenia; d) warunkiem powodzenia podejmowanych działań dydaktyczno – 

wychowawczych jest głęboki kontakt psychiczny i zrozumienie między uczniem a 

nauczycielem. Kontakt ten warunkuje dążność do wszechstronnej opieki, obejmującej 

podstawowe sfery osobowości. Sprzyjać temu powinno stworzenie takiego klimatu 

emocjonalnego między uczniem i nauczycielem, by zostały przełamane wszelkie bariery 

obcości, nieufności, lęku, onieśmielenia i formalizmu (Szyszko – Bohusz, 1989, s. 29-39). 

Z drugiej strony perspektywę tę wyznacza konstruktywizm rozumiany jako teoria wiedzy. 

Dwa twierdzenia uznawane za podstawowe dla tej koncepcji wyznaczają perspektywę pracy 

małej szkoły, a mianowicie: a) wiedza jest aktywnie konstruowana przez podmiot poznający 
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w drodze interakcji z otoczeniem; b) dochodzenie do niej jest procesem adaptacyjnym, w 

którym dokonuje się organizacja doświadczanego świata (Dylak, 2000).  

Ujmowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego realizowanego w małej szkole  w 

perspektywie konstruktywistycznej akcentuje nade wszystko aktywność uczących się w 

wyniku której to aktywności konstruują oni własną wiedzę. Wiedza to nie tylko konstrukcja 

zbudowana indywidualnie przez uczącego się, ale ma ona także swój wymiar społeczny, tzn. 

konstruowana jest społecznie. Wiedza konstruowana przez podmiot uczący się składa się nie 

tylko z faktów, zasad i teorii, ale to także zdolności i umiejętności wykorzystywania 

informacji w sposób racjonalny, to również uczucia i emocje oraz nieustanna interpretacja 

znaczenia i zjawisk.   

Celem współczesnej edukacji nie jest przekaz wiadomości i umiejętności, które mają 

zastosowanie jedynie przy założeniu, iż otaczająca nas rzeczywistość nie podlega zmianie. 

Celem edukacji w małej szkole, i nie tylko, jest rozwój uczestników procesów kształcenia i 

wychowania, rozwój adekwatny do jego możliwości i potrzeb, rozwój, który umożliwia 

stawanie się indywidualnością przystosowaną do otaczającej rzeczywistości, podlegającej 

procesom zmian. Uczestnicy procesów edukacyjnych dokonujących się w małej szkole, 

którzy potrafią się uczyć, są zdolni do konstruowania własnej wiedzy i kształtowania 

umiejętności według wymagań sytuacji, w których funkcjonują. Carl Rogers powyższą 

perspektywę określa mianem „znaczącego uczenia się”, przypisując jej następujące cechy: 

własna inicjatywa – dzięki niej wszystkie elementy całego procesu uczenia się pochodzą ze 

sfery wewnętrznej osoby; osobiste zaangażowanie – polega na aktywności całej osoby, 

zarówno w aspekcie poznawczym, jak i emocjonalnym; „sensowność” – uczenie się powinno 

mieć istotne znaczenie dla uczącego się, powinno wynikać z bezpośredniego związku z 

rzeczywistymi potrzebami; ewaluacja dokonywana przez uczącego się – uczący się podmiot 

powinien mieć możliwość samodzielnego oceniania się w kategoriach: czy uczenie się jest 

zgodne z jego potrzebami?; czy prowadzi do wyznaczonego przez siebie celu?; czy wypełnia 

obszar niewiedzy, których doświadcza? (Rogers, 1983, s. 20). 

Mała szkoła z cechami przedstawionymi wcześniej jest idealnym miejscem realizacji tych 

założeń. Wymaga to jednak podjęcia wielu działań nie tylko w sferze zmiany świadomości 

wszystkich uczestników procesów edukacyjnych, lecz także zmiany w sposobie organizacji 

pracy małej szkoły. Wartość małych szkół dostrzegł już w 1983 roku A. Gulliford (1983) 

stwierdzając: z konieczności małe szkoły wiejskie funkcjonują na zasadach, do których 

stosowania zachęcają teraz najbardziej wyrafinowane systemy oświatowe – mniejsze 

pomieszczenia klasowe, programy, które pozwalają uczniom czynić postępy w ich własnym 
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tempie oraz wzajemnie pomagać sobie w nauce. Zamiast stosować procedury sepizacyjne 

wobec niektórych zjawisk charakterystycznych dla małej szkoły, zamiast krytykować małe 

szkoły i negatywnie je oceniać, zamiast likwidacji, proponuję działania w celu ich poznania, 

ożywienia, wzmocnienia i zmieniania, gdyż jak stwierdza R. Schumacher „małe jest piękne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 190  

Bibliografia: 

ARGYLE, Michael, 1999. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydaw. 

Naukowe PWN. ISBN 83-01-12809-7. 

ARONSON, Elliot, 1997. Psychologia społeczna: serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo 

ZYSK I SK-A. ISBN: 8371500165. 

BOURDIEU, Pierre, Passeron Jean-Clau, 2006. Reprodukcja. Elementy teorii systemu 

nauczania. Warszawa:  Wydaw. Naukowe PWN. Tłumaczenie z franc. E. Neyman. ISBN 83-

01-14624-9. 

COOPER, Maxime, 2007. Small school in Europa. Salzburg.  

DRYJEŃSKI, J. 1951. Organizacja pracy w klasach łączonych. Warszawa 

DUKE D. L., Trautvetter, S., 2002.  Reducing the Negative Effects of Large Schools.   

National Clearinghouse for Educational Facilities, 03. 

DYLAK, Stanislaw, 2000. Wprowadzenie do konstruowanie szkolnych programów 

nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN. ISBN 83-7271-346-4. 

DYLAK, Stanislaw, 2000. Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu 

nauczycieli. In: H. KWIATKOWSKA, T. LEWOWICKI, S. DYLAK, eds. Współczesność w 

kształceniu nauczycieli. Warszawa: WSP ZNP.  

HERBST, Mikolaj, Jan HERCZYŃSKI a Anthony LEVITAS, 2009. Finansowanie oświaty w 

Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 

978-83-7383-355-5. 

GALLOWEY, Charles, 1988. Psychologia uczenia się i nauczania. Warszawa: Naukowe 

PWN. 

GIDDENS, Anthony, 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań:  

Zysk i S-ka.  Tł. S. Amsterdamski. ISBN 83-7150-703-8. 

GLADWELL, Malcolm, 2000. The Tipping Point – How Little Things Make a Big Difference. 

Little Brow and Company. Boston, New York, London. 

GLADWELL, Malcolm, 2005. Punkt przełomowy. Warszawa.  ISBN 83-7236-174-6. 1 

GULLIFORD, Andrew 1983.  America’s country schools. The Preservation Press. 

Washington D.C. http://bip.nik.gov.pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform. 

KELLER, B., 2002.  Small schools fund to cud price of poverty. Education Week 02.  

KWIECIŃSKI, Zbigniew, 2007. Między patosem a dekadencją. Wrocław: Wydawnictwo 

Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP. ISBN. 978-83-89518-55-2. 

KWIECIŃSKI, Zbigniew, 1995. Socjopatologia edukacji.  Olecko.  

LE BON, Gustav, 1998. Psychologia tłumu. Kęty: Wydaw. Antyk  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8371507038
http://bip.nik.gov.pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform


 

 191  

LEGTER, N. E., 1999. Small Learning Communities  Meet School-to-Work: Whole School 

Restructuring for Urban Comprehensive High Schools John Hopkins University and the 

Harvard University Center for Research on the Education of Students Placed AT Risk, 01. 

MORGAN, Mark a Tomás O´SLATARA, 2004. The Futur of Small Schools and Teaching 

Principalship in Ireland. Report 2004.  http://www.smallschoolscoalition.com 

PĘCZKOWSKI, Ryszard., 1998. Wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza. Propozycja 

rozwiązań w kontekście podstaw programowych. In: J. KIDA, ed. Nowatorskie tendencje w 

edukacji wczesnoszkolnej. Rzeszów.  

PĘCZKOWSKI, Ryszard, 2009. Szkoła jako grupa społeczna. Utopia czy realna 

rzeczywistość? In: A. TOKÁROVÁ, T., MATULAYOVÁ, eds. Socialna pedagogika, 

socialna práca a socialna andragogika – aktualne otazky teorie a praxe. Presov: AKCENT 

print. s. 423 - 428. ISBN 978-80-8068-927-8.  

PĘCZKOWSKI, Ryszard, 2010a). Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie 

edukacji. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.  ISBN 978-83-7338-542-9. 

PĘCZKOWSKI, Ryszard, (2010b). Budowanie tożsamości szkoły. O warunkach 

koniecznych. In: D. Hejwosz, W. Jakubowski eds. Kultura popularna – tożsamość – 

edukacja. s. 279 – 290.  Kraków.   ISBN 978-83-7587-577-5 

PĘCZKOWSKI, Ryszard, 2013. Klasy łączone w polskim systemie edukacji. In: E. LUKÁČ 

ed.  Metamorfozy edukacie I. Presov:  FHPV PU. s. 106-118. ISBN 978-80-555-0950-1.  

PIWOWARSKI, Rafal, 1992. Sieć szkolna a dostępność kształcenia. Warszawa: Wydaw. 

Naukowe PWN. 

Program nauki w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z językiem 

polskim nauczania. Lwów 1936. 

Rocznik Statystyczny, 1977. Szkolnictwo i Wychowanie. Warszawa. 

ROGERS, Carl, 1983. Freedom  to Learn for the 80’s. C.E Mervill Pub. Co., Columbus, 

Ohio.  

SIGSWORTH, Alan a Karl Ján SOLSTAD, eds. 2005. Small Rural Schools: A Smal Inguiry. 

Nesna University College. Cornwall England. 

SZYMCZAK, Mieczysław, ed. 1981. Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Państwowe 

Wydaw. Naukowe 

SZYSZKO – BOHUSZ, Andrzej, 1989. Pedagogika holistyczna. Kraków. 

TURNER,  Jonathan H., 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydaw. PWN. Tł. 

G. Woroniecka. ISBN 8301140720. 

http://www.smallschoolscoalition.com/


 

 192  

VASTA, Ross, Marshall H HAITH a Scott A. MILLER, 1995. Psychologia dziecka. 

Warszawa: Wydaw. WSiP. ISBN 83-02-05892-0. 

 

Kontaktná adresa: 

Dr hab. prof. nadz. Ryszard Pęczkowski 

Uniwersytet Rzeszowski 

e-mail: ryszard@ur.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ryszard@ur.edu.pl

