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The subject of this article is the ‘conduct marking’ in Junior secondary school. I present the 
study results, that can be a source of information on school and can contribute to the debate 
about condition of Polish education. The results are the following: the educational ideal at 
school is the conformist attitude, students whose conduct is assessed are not motivated to act or 
work on improving themselves. Schools don’t support student’s development by preparing for 
autonomous learning, critical attitude, self-assessment, introspection, initiative, involvement 
and self-development. 
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Je li przyjmiemy, e wychowanie jest procesem wiadomym, zamie-
rzonym, a wi c nieprzypadkowym, zawsze okre li  mo emy cel wycho-
wania i sposoby, które maj  pomóc ten cel osi gn . W rozmaitych do-
kumentach szkolnych, na przyk ad w programie wychowawczym szko y, 
odnajdujemy zapisy dotycz ce tych zagadnie . Okre lany jest w nich 
idea  wychowawczy szko y i drogi jego osi gania. Jednym z dokumentów 
reguluj cych kwestie zwi zane z wychowaniem w szkole jest szkolny 
regulamin wystawiania ocen zachowania. Jest w nim przedstawiona 
sylwetka ucznia wpisuj cego si  w idea  wychowawczy szko y, zachowa-
nia, które ucznia do tego idea u przybli aj  i takie, które go od niego 
oddajaj , czyli przedmiot oceniania. Zgodnie z reguluj cym te kwestie 
ministerialnym rozporz dzeniem, przedmiotem oceny zachowania (to, co 
ma by  oceniane) jest stopnie  respektowania przez ucznia zasad wspó -
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ycia spo ecznego i norm etycznych oraz obowi zków ucznia okre lonych 
w statucie szko y. Ocena zachowania pozwala wi c okre li  – przynajm-
niej w za o eniach – na ile cele wychowania zosta y zrealizowane. Ma te  
by  narz dziem wychowawczym – w zale no ci od ideologii dominuj cej 
w danej szkole pe ni rol  nagrody lub kary, ma mobilizowa  do pracy nad 
sob  itp.  

W tek cie szukam odpowiedzi na pytanie o cele wychowania realizo-
wane poprzez ocenianie na stopie  zachowania uczniów w gimnazjum. 
Pomocn  kategori  jest dla mnie przedmiot oceny zachowania. B d  
przez jej pryzmat analizowa a rzeczywisto  szko y widzian  z perspek-
tywy jej uczestników – gimnazjalistów. Nie interesuj  mnie wi c szkolne 
regulaminy oceniania zachowania, ale to, jak uczniowie postrzegaj  ich 
realizacj  w szkolnej praktyce. 

Celem bada , które przeprowadzi am w sze ciu wielkopolskich gim-
nazjach1, by o – mówi c najogólniej – poznanie do wiadcze  uczniów 
ocenianych za zachowanie na stopie 2. Prosi am badanych mi dzy in-
nymi o to, aby okre lili przedmiot oceny zachowania obowi zuj cy w ich 
szko ach. Ta cz  bada  mia a charakter projekcyjny – z przygotowa-
nych przeze mnie charakterystyk (podzielonych na fragmenty) badani 
tworzyli portrety wzorowego ucznia i takiego, który w ich szkole otrzy-
ma by nagann  ocen  zachowania. Gimnazjali ci odpowiadali zatem na 
bardzo szczegó owe pytania, sk adaj ce si  na ogólne: co trzeba robi , 
aby w Twojej szkole otrzyma  nagann /wzorow  ocen  zachowania? Jak 
zachowuje si  osoba z wzorow /nagann  ocen  zachowania? Okre lali 
tym samym zestaw zachowa  promowanych i karanych w szkole. W jaki 
sposób budowa am charakterystyki, które stanowi y materia  pracy ba-
danych? 

W Rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 kwiet-
nia 2007 r. (DzU z 2004 r. nr 199) w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przepro-
wadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych podane s  
szczegó owe obszary, w których oceniane ma by  zachowanie ucznia. S  
to: 1) wywi zywanie si  z obowi zków ucznia, 2) post powanie zgodne z 
dobrem spo eczno ci szkolnej, 3) dba o  o honor i tradycje szko y,  
4) dba o  o pi kno mowy ojczystej, 5) dba o  o bezpiecze stwo i zdrowie 
w asne i innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie si  w szkole i po-
________________ 

1 Badania, w ramach pracy doktorskiej, przeprowadzi am w 2006 roku, na próbie 122 
gimnazjalistów. Praca doktorska powsta a pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. 
Marii Dudzikowej w Zak adzie Pedagogiki Szkolnej na WSE UAM w Poznaniu. Projekt 
otrzyma  grant promotorski (N107 033 32/4282) i z tego ród a by  finansowany. 

2 Szerzej patrz. S. Jaskulska, Ocena zachowania w do wiadczeniach gimnazjalistów, 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna  2009. 
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za ni , 7) okazywanie szacunku innym osobom. Zwykle, opieraj c si  na 
tych has ach, szko y konstruuj  regulaminy wystawiania ocen zachowa-
nia – ka dy punkt jest uszczegó awiany i zostaje mu przypisywany ze-
staw po danych i niepo danych zachowa . Przejawom ró nych zacho-
wa  przydziela si  warto  punktow  i okre la, ile punktów musi zgro-
madzi  ucze , aby otrzyma  dan  ocen . Przeanalizowa am dziesi tki 
dost pnych w Internecie regulaminów i na ich postawie wy oni am kil-
kana cie branych pod uwag  podczas oceniania elementów (np. w punk-
cie „wywi zywanie si  z obowi zków ucznia” s  to zwykle stosunek do 
nauki i frekwencja) i rozpisa am je na ró ne zachowania – konformi-
styczne i antagonistyczne wobec wymogów szko y, bierno  i aktywno , 
zachowania charakterystyczne dla postawy krytycznej wobec wymaga  
szko y. 

Uzyska am bardzo obszerny materia  badawczy. Badani rozwi zywa-
li zadanie, przyjmuj c kilka perspektyw – poza odpowiedzi  na pytanie, 
jaki jest wed ug nich przedmiot oceny, odpowiadali te , co na ten temat 
my li, wed ug nich, wychowawca, co my l  rodzice, inni uczniowie. Pro-
si am te , aby gimnazjali ci okre lili, za co i jak s  wed ug nich oceniane 
dziewcz ta, a jak ch opcy.  

Struktura tego tekstu jest nast puj ca: na pocz tku zaprezentuj  
wycinki wyników bada  – tylko perspektywa badanego, zachowania oce-
niane pozytywnie i negatywnie w kolejno ci obszarów wy onionych  
w ministerialnym rozporz dzeniu. Nast pnie podejm  prób  analizy  
i interpretacji wniosków wokó  kluczowego pytania o cele wychowania 
realizowane poprzez ocenianie zachowania na stopie . 

 
 

Wywi zywanie si  z obowi zków ucznia 
 
Badani w wi kszo ci s  przekonani, e aby by  wzorowym uczniem, 

trzeba uzyskiwa  jak najwy sze wyniki w nauce, by  zawsze przygoto-
wanym do lekcji i aktywnym (uwa a tak wi cej, ni  co drugi badany) 
(tab. 1). Rzadko gimnazjali ci twierdzili, e wzorowy ucze  uzyskuje 
wyniki na miar  swoich mo liwo ci, a jego aktywno  nie jest na pokaz – 
podejmuje si  tych zada , które s  dla niego interesuj ce, a nie tych, za 
które mo na otrzyma  gratyfikacj  ze strony nauczyciela (1 na 10 wypo-
wiedzi). Naganny ucze , w opinii badanych, tak e jest osob  aktywn  – 
przeszkadza innym podczas lekcji, dokucza m odszym i s abszym (twier-
dzi tak 7 na 10 badanych). 
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Tabela 1 
Przedmiot oceny – wywi zywanie si  z obowi zków ucznia 

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

Podczas lekcji stara si  przede wszystkim 
nie przeszkadza  innym. Unika zaj  
dodatkowych. Zaczyna na nie ucz szcza  
tylko na wyra n  sugesti  nauczyciela. 
Chodzi systematycznie do szko y. Jest 
punktualny. Nieobecno ci zawsze uspra-
wiedliwia3. 

27,0% 32,8% 2,5% 2,5% 

Stara si  uzyskiwa  jak najwy sze wyniki 
w nauce, szuka mo liwo ci uzyskania 
dodatkowych ocen – np. robi gazetk . Jest 
aktywny podczas lekcji. Chodzi na zaj cia 
dodatkowe, nauczyciele mówi , e „wsz -
dzie go pe no”. Jest punktualny. Zawsze 
usprawiedliwia nieobecno ci – nie czeka 
nawet do lekcji wychowawczej, przecie  
wychowawc  mo na spotka  na korytarzu 
lub pój  do pokoju nauczycielskiego. 

61,5% 54,9% 0,8% 0% 

Stara si  uzyskiwa  wyniki zgodne ze 
swoimi mo liwo ciami. Systematycznie 
pracuje. Jest aktywny podczas lekcji. 
Wybiera zaj cia dodatkowe, które uwa a 
za wa ne dla siebie. Chodzi systematycz-
nie do szko y, cho  zdarzy o mu si  
„urwa ” z lekcji i i  na koncert kolegi. 
Usprawiedliwia nieobecno ci, jest w tym 
uczciwy. Je li nauczyciel uzna, e koncert 
kolegi to nie powód, by opu ci  matematy-
k , przyjmie to do wiadomo ci. Stara si  
by  punktualny. 

11,5% 12,3% 2,5% 0% 

Uzyskuje wyniki poni ej swoich mo liwo-
ci, bo mu na tym nie zale y. Jest niesys-

tematyczny, podczas lekcji stara si  robi  
jak najmniej. Rzadko odrabia zadania 
domowe i przygotowuje si  do lekcji. Unika 
zaj  dodatkowych. Raczej chodzi systema-
tycznie do szko y i jest punktualny. Z 
usprawiedliwieniem nieobecno ci zwleka, 
nie zale y mu na tym, by je usprawiedliwi . 

0% 0% 21,3% 26,3% 

Podczas lekcji g ównie skupia si  na prze-
szkadzaniu innym. Chodzi na zaj cia 
dodatkowe tylko wtedy, je li mo e podczas 
nich dokucza  s abszym od siebie. Waga-
ruje. Spó nia si  na lekcje. 

0% 0% 72,9% 71,2% 

________________ 

3 W tabelach przedstawiam wybrane fragmenty charakterystyk. 
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Post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej 
 
Ten punkt ministerialnego rozporz dzenia zwykle definiowany jest  

w regulaminach oceniania zachowania poprzez stopie  zaanga owania  
w samorz dno  szkoln , w prace spo eczne na rzecz szko y i osób po-
trzebuj cych, umiej tno  wspó dzia ania w grupie.  

Badani uwa aj , e dziewcz ta otrzymuj ce wzorow  ocen  zacho-
wania s  bardziej bierne, ni  ch opcy (tab. 2). Tylko 3 na 10 gimnazjali-
stów stwierdzi o, e wzorowy ch opak nie przejawia inicjatywy, stoi  
z boku, a jego dobre zachowanie polega w a ciwie tylko na nieprzeszka-
dzaniu innym i nie krytykuje ich dzia a  na rzecz szko y. O dziewcz tach 
wypowiedzia  si  tak prawie co drugi z badanych. Naganni uczniowie, to 
wed ug wi kszo ci respondentów gimnazjali ci sabotuj cy prac  innych, 
aktywnie zak ócaj cy dzia ania szko y, blokuj cy inicjatywy innych osób.  

 
Tabela 2 

Przedmiot oceny – post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej 

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

Podejmuje rozmaite dzia ania na rzecz 
szko y i klasy, ale nie z w asnej inicjatywy 
– czeka na polecenia nauczycieli. Je li sam 
nie podejmuje si  jakiego  zadania, nie 
krytykuje (np. osób pracuj cych na rzecz 
potrzebuj cych). Wspó pracuje z grup , ale 
je li tylko mo e, staje z boku.  

45,9% 33,6% 1,6% 1,6% 

Zabiega o funkcj  w samorz dzie klaso-
wym i szkolnym. Z w asnej inicjatywy 
w cza si  w wiele dzia a  na rzecz szko y 
i klasy. Podejmuje si  wszystkiego, jest 
mu wszystko jedno, czy potrafi dan  rzecz 
zrobi  czy nie. Jest szczególnie aktywny, 
kiedy jego dzia ania widz  nauczyciele. 
Wspó dzia a z kolegami z klasy, dopóki 
interesy grypy nie s  sprzeczne z intere-
sami nauczyciela (szko y).  

41,0% 49,2% 1,6% 0,8% 

Je li klasa tak zdecyduje, obejmuje funk-
cje w samorz dzie i stara si  je jak najle-
piej wykonywa . Nie przyjmuje jednak 
funkcji, wiedz c, e nie sprawdzi si  w jej 
sprawowaniu, nawet je li powierza mu j  
nauczyciel. Szanuje prac  innych na rzecz 
szko y i klasy. Sam w cza si  wtedy, je li 
chce i potrafi zrobi  dan  rzecz. Dzia a, ale 
nie wsz dzie, nie chodzi mu o ilo . Je li 
wybiera jak  akcj , to w cza si  w ni  

12,3% 15,6% 2,5% 1,6% 
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Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

ca ym sercem. Nie kieruje si  tym, czy 
nauczyciele znaj  i popieraj  dan  akcj . 
Wspó dzia a z kolegami z klasy, je li mo e 
w ten sposób realizowa  cele zgodne ze 
swoimi planami. 
Nigdy nie zabiega o funkcje w samorz -
dzie. Kiedy klasa lub nauczyciel chce mu 
tak  funkcj  powierzy , odmawia. Odma-
wia podejmowania prac na rzecz szko y i 
klasy nawet wtedy, gdy poprosi go o to 
pracownik szko y. Odmawia w czania si  
w klasowe akcje maj ce na celu pomoc 
innym, nawet je li proponuje to wycho-
wawca lub inni nauczyciele. Je li dzia a 
na rzecz innych, to poza szko , nauczycie-
le o tym nie wiedz . Nie wspó dzia a z 
kolegami z klasy. 

0,8% 0,8% 26,3% 25,4% 

Odmawia podejmowania prac na rzecz 
szko y i klasy. Niszczy prac  innych osób. 
Ka d  prac  na rzecz szko y traktuje jako 
kar . Wspó dzia a z kolegami z klasy 
wtedy, gdy grupa dzia a przeciwko na-
uczycielowi czy szkole. Ch tnie takim 
dzia aniom przewodniczy. 

0% 0,8% 68,0% 70,6% 

 
 
 

Dba o  o honor i tradycje szko y 
 
 
Poprzez dba o  o honor i tradycje szko y zwykle pojmowane jest re-

prezentowanie szko y w rozmaitych konkursach, sposób wyra ania si   
o w asnej szkole w kontaktach z osobami z zewn trz, okazywanie sza-
cunku symbolom szko y. I w tym przypadku gimnazjali ci uwa aj , e 
aby zas u y  na ocen  wzorow , to ch opcy musz  wykazywa  si  wi k-
sz  aktywno ci  – zg asza  swój udzia  do wielu konkursów, popisywa  
si  wiedz  o szkole i jej tradycjach (tab. 3). Ich dzia ania s  cz ciej, ni  
dziewcz t, „na pokaz”, stanowi  przejaw wyrachowania (gromadzenie 
punktów i dobrych ocen). Prawie 3 na 10 osób uwa a, e nie trzeba za-
chowywa  si  konformistycznie wobec wymogów szko y, aby otrzyma  
ocen  wzorow . Wed ug tych badanych, wzorowy ucze  dbaj c o honor  
i tradycje szko y, mo e kierowa  si  w asnym kodeksem moralnym i sa-
modzielno ci  w my leniu i podejmowaniu decyzji.  
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Tabela 3 
Przedmiot oceny – dba o  o honor i tradycje szko y 

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

Bierze udzia  w zawodach i konkursach, 
które wskazuje mu nauczyciel. Wie, e 
je li jest w czym  dobry, zauwa y to na-
uczyciel. Sam nie zg asza si  wi c do tego 
typu konkursów. Zapytany o szko , od-
powie grzecznie i b dzie dobrze wyra a  
si  o szkole. Nie jest jednak inicjatorem 
takich rozmów. Zna tekst hymnu szko y i 
yciorys patrona, bo takie s  obowi zki 

ucznia. 

45,9% 36,9% 0% 0% 

Zg asza swój udzia  do wielu zawodów i 
konkursów. Nie ma znaczenia, czy jest w 
czym  dobry. Liczy si  udzia ... Dobrze 
mówi o szkole, je li s yszy to kto  z ni  
zwi zany (np. znajomy nauczyciela). W 
innych sytuacjach bywa ró nie... Lubi 
„zab ysn ” przed nauczycielem cieka-
wostk  z yciorysu patrona. Mo na go 
spotka  na korytarzu przypatruj cego si  
z oddaniem popiersiu patrona, szczególnie 
gdy przechodzi dyrektor. 

32,0% 33,6% 2,5% 0,8% 

S  dziedziny, w których jest specjalist . 
Czasami lubi si  sprawdzi , bierze wi c – 
w w asnej woli – udzia  w rozmaitych 
konkursach i zawodach organizowanych 
przez szko . Wie, e je li jest w czym  
dobry, mo e reprezentowa  szko  „na 
zewn trz” i robi to, je li czuje si  na si-
ach. Ma swoje zdanie o szkole. Pewne 

rzeczy mu si  podobaj , inne nie. Potrafi o 
tym z ka dym kulturalnie rozmawia  
Szanuje symbole szko y. Reaguje, gdy kto  
je zniewa a. 

21,3% 26,3% 3,3% 3,3% 

Odmawia wzi cia udzia u w zawodach i 
konkursach. Uwa a, e s  lepsze miejsca 
ni  szko a do sprawdzania swoich umie-
j tno ci. Nie chce te  reprezentowa  swojej 
szko y na zewn trz, nawet je li jest w 
czym  dobry. Nie broni honoru szko y 
nawet wówczas, je li kto  w jego towarzy-
stwie nies usznie le o niej mówi. Zna 
tekst hymnu szko y – tyle razy go s ysza , 
e sam wszed  do g owy. 

0,8% 2,5% 33,6% 25,4% 

Odmawia wzi cia udzia u w zawodach i 
konkursach. Dokucza tym, którzy anga u-
j  si  w takie dzia ania. Lubi mówi  le o 

0% 0,8% 60,6% 70,6% 
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Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

szkole. Czasami nawet sam wymy la 
ró ne historie i opowiada je osobom spoza 
szko y. Zna hymn szko y na pami . 
Zmienia tekst na prze miewczy, wy pie-
wuje w niestosownych okoliczno ciach. 
Je li kto  domaluje popiersiu patrona 
w sy, to na pewno on! 

 
 

Dba o  o pi kno mowy ojczystej 
 
Dba o  o pi kno mowy ojczystej zwykle oznacza w szko ach niesto-

sowanie wulgaryzmów. W wi kszo ci badani gimnazjali ci s  przekona-
ni, e aby otrzyma  ocen  wzorow  zachowania wystarczy przy pracow-
nikach szko y, szczególnie podczas lekcji, odzywa  si  kulturalnie. red-
nio 3 na 10 uwa a, e szko a od wzorowego ucznia wymaga, eby nie 
tylko sam dba  o kultur  j zyka, ale tak e donosi  na osoby, które tej 
zasady nie przestrzegaj  (tab. 4). 3 na 10 gimnazjalistów twierdzi, e 
wzorowy ucze  nie musi by  popisuj cym si  „lizusem”, ale osob  z cie-
kawo ci  i rzeczywistym szacunkiem podchodz c  do ojczystego j zyka 
(wskazania te dotyczy y cz ciej ch opców, ni  dziewcz t). 

 
Tabela 4 

Przedmiot oceny – dba o  o pi kno mowy ojczystej 

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

W szkole u ywa jedynie kulturalnych 
s ów. Wie, e nauczyciele nie lubi , gdy 
mówi si  „niechlujnie”. Przy nich stara si  
wi c mówi  pe nymi zdaniami i adn  
polszczyzn . Na szcz cie nie musi tak 
podczas przerw... 

47,6% 32,0% 1,6% 0% 

W szkole u ywa jedynie kulturalnych 
s ów. Je li kto  przeklina, donosi nauczy-
cielowi. Mo na odnie  wra enie, e siedzi 
po lekcjach w domu i wkuwa na pami  
s ownik wyrazów obcych. Na ka dej lekcji 
b yszczy m drymi zwrotami. 

22,1% 33,6% 1,6% 0% 

Zna inne formy okazania niezadowolenia 
ni  przeklinanie. W rozmowach z lud mi 
zawsze stara si  mówi  „wyra nie i po 
polsku”. Tak samo w szkole. Je li podczas 
lekcji pojawiaj  si  nowe dla niego s owa, 
stara si  ich nauczy , bo to ciekawe. 

27,9% 32,0% 1,6% 2,5% 



Przedmiot oceny zachowania z perspektywy ocenianych gimnazjalistów          71 

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

Czasem przeklina w szkole. Nie obchodzi 
go, czy koledzy przeklinaj  w szkole czy 
nie. Nie zwraca uwagi na to, jak rozmawia 
z nauczycielami. To oni musz  si  posta-
ra , aby go zrozumie . 

1,6% 1,6% 35,2% 25,4% 

Na przerwach klnie jak szewc. Wszystko 
mu jedno, czy nauczyciele to s ysz  czy 
nie. Na lekcji te  mu si  zdarza. W roz-
mowach z nauczycielami i pracownikami 
szko y jest niegrzeczny, zdarza mu si  ich 
obra a . 

0,8% 0,8% 60,0% 72,1% 

 
 

Dba o  o bezpiecze stwo i zdrowie w asne  
oraz innych osób 

 
Jest to punkt regulaminu oceniania zachowania, do którego wiele 

szkó  przyk ada najwi ksz  wag . Poza stosunkiem do nauki i frekwen-
cj , to w a nie stosunek do regulaminu BHP, do przejawów agresji wobec 
uczniów, nauczycieli i innych pracowników szko y oraz stosunek do u y-
wek decyduj  o tym, jak  ocen  zachowania otrzyma ucze . Co ciekawe, 
badani nie maj  sprecyzowanego zdania na temat, co ucze  powinien 
robi  w zakresie dba o ci o bezpiecze stwo i zdrowie; w przypadku pozo-
sta ych obszarów zawsze jedn  kategori  wybierano wyra nie cz ciej, 
jednak tu jest inaczej – wskazania rozk adaj  si  równomiernie (tab. 5). 
Wzorow  ocen  zachowania uzyska, wed ug gimnazjalistów, zarówno 
osoba post puj ca w a ciwie dlatego, e obawia si  kary, jak i ucze , 
który przyjmuje rol  szkolnego stró a porz dku – donosi nauczycielom, 
gdy inni uczniowie prawa nie przestrzegaj  oraz kto , kto racjonalnie 
podchodzi do zasad bezpiecze stwa obowi zuj cych w szkole. 

 
Tabela 5 

Przedmiot oceny – dba o  o bezpiecze stwo i zdrowie w asne i innych osób 

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

Przestrzega regulaminu BHP, bo inaczej 
czeka aby go kara. Nie opuszcza terenu 
szko y bez wyra nej zgody nauczyciela lub 
innego pracownika szko y, bo jest to za-
chowanie karane. Stoi z boku bójek i 
s ownych utarczek. Zaczepiony nie oddaje, 
nie skar y si  nauczycielom. Je li nauczy-
ciel go zapyta, opowie, czego by  wiad-

38,5% 35,2% 2,5% 0,8% 
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Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

kiem, ale niech tnie o tym rozmawia.
Nigdy nie pozwoli by sobie na zaczepk  
wobec nauczyciela. Za to czeka surowa 
kara. Na terenie szko y nie stosuje u y-
wek. Nie chcia by by  za to ukarany. 
Regulamin BHP zna na pami . W towa-
rzystwie nauczyciela zwraca uwag  kole-
gom i kole ankom, je li post puj  nie-
zgodnie z regulaminem. Nie opuszcza 
terenu szko y bez wyra nej zgody nauczy-
ciela lub innego pracownika szko y. Pod-
czas przerw dy uruje razem z nauczycie-
lem. Nie staje w obronie zaczepianych 
kolegów. W bezpiecznych dla siebie oko-
liczno ciach opowiada nauczycielom o 
zaj ciach w szkole. Liczy na dodatkowe 
punkty u wychowawcy, je li np. poinfor-
muje go, kto, z kim, gdzie pali papierosy.  

32,8% 32,8% 0,8% 0% 

Przestrzega regulaminu BHP. Lubi po ar-
towa , ale nie w taki sposób, eby zaszko-
dzi  innym i sobie! Nie opuszcza terenu 
szko y bez wyra nej zgody nauczyciela lub 
innego pracownika szko y. Nie spada mu 
przys owiowa korona z g owy, gdy t uma-
czy nauczycielowi, gdzie i po co idzie. 
Przejmuje si  aktami przemocy w szkole. 
Racjonalnie ocenia swoje si y – albo sam 
staje w obronie ofiary, albo szuka natych-
miast pomocy u doros ych. Sam nie jest 
agresywny. Wie, e na terenie szko y nie 
wolno stosowa  u ywek. Nie oznacza to, e 
reaguje, je li zobaczy koleg  z papierosem. 

27,9% 29,6% 3,3% 4,9% 

Odmawia uczenia si  zasad BHP, bo to 
kolejny wymys  szko y. Cz sto opuszcza 
teren szko y bez zgody nauczyciela lub 
innego pracownika. Nie staje w obronie 
zaczepianych kolegów. S  mu oboj tne 
zaczepki pod jego adresem. W razie po-
trzeby broni siebie, nie innych. Zapytany 
przez nauczyciela czy inn  osob  o zaj cia 
w szkole, przyjmuje taktyk  „nic nie wi-
dzia em, nic nie s ysza em, nic nie wiem” 
Porachunki uczniów z nauczycielami s  
mu oboj tne. On sam nie jest wobec nich 
agresywny. Dealer narkotyków mo e 
przej  obok niego spokojnie. Nawet je li 
sam nie stosuje u ywek, jest mu wszystko 
jedno, czy s  one w szkole. To nie jego 
problem. 

0% 0,8% 32,8% 28,7% 
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Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

Cz sto zachowuje si  tak, e zagra a kole-
gom i sobie. Lubi ryzykowa . To, e wie, co 
jest niebezpieczne daje mu pole do popisu. 
Chlubi si  tym, e chodzi gdzie chce i 
kiedy chce. Namawia kolegów do opusz-
czania terenu szko y bez zgody nauczycie-
la lub innego pracownika szko y. Zaczepia, 
upokarza, gn bi. Ch tnie w cza si  do 
bójek. Staje po stronie silniejszego. Na-
uczycielom donosi na swoich przeciwni-
ków. Wie, e niektórzy nauczyciele to 
s abeusze (fizyczni i psychiczni). Wykorzy-
stuje t  wiedz . Zaczepia ich, prowokuje. 
Obra a nauczycieli i innych pracowników 
szko y. Twierdzi, e je li chodzi o u ywki, 
to próbowa  wszystkiego na terenie szko y 
i nikt go nie z apa .  

0,8% 1,6% 60,6% 65,6% 

 
 

Godne i kulturalne zachowanie si  w szkole i poza ni  
 
Zwykle w tym punkcie szkolnych regulaminów oceniania zachowania 

rozpisane s  szczegó owe zasady dotycz ce wygl du (ubiór, makija ), 
przestrzegania zasad higieny osobistej, stosunku wobec mienia szko y  
i uczniów, cz sto te  utrzymywania porz dku. Badani raczej uwa aj , e 
„godne” zachowanie dziewcz t wynika z obawy przed kar , a ch opców 
jest zachowaniem na pokaz (nawet, je li dla zachowania twarzy trzeba 
czasem post pi  nieetycznie). Prawie zgodni s  co do tego, e to szko a 
decyduje, jak nale y si  ubiera  (tylko 3 na 10 twierdzi, e wzorowy 
ucze  mo e ubiorem podkre la  sw  indywidualno ) (tab. 6). W my l 
uzyskanych wyników, aby ch opak otrzyma  ocen  nagann , musi cz -
ciej ni  dziewczyna wykaza  si  aktywno ci  – na przyk ad nie tylko nie 

reaguje na akty szkolnej przemocy, ale sam jest ich sprawc . 
 

Tabela 6 
Przedmiot oceny – godne i kulturalne zachowanie si  w szkole i poza ni  

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

Nigdy nie ubra by si  do szko y wyzywaj -
co, ani nawet tak, by wyró nia  si  z t u-
mu. Nie ma zakazanych regulaminem 
kolczyków czy tatua y. Szanuje mienie 
szkolne. W przeciwnym razie z apaliby go 
i musia by naprawia  szkody. Nie kradnie 

44,3% 36,0% 1,6% 0% 
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Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

niczego ze szko y, ani kolegom. To prze-
st pstwo. Zachowuje porz dek na terenie 
szko y, wi c nie musi sprz ta . Nie fa szu-
je podpisów rodziców. Takie rzeczy atwo 
wychodz  na jaw, a wtedy nie le trzeba 
si  t umaczy . 

Chcia by, eby w szkole wprowadzono 
mundurki. Nakaz noszenia ich by by 
kolejnym powodem to zdobywania punk-
tów u nauczycieli! W wolnych chwilach 
okleja ksi ki w bibliotece. Wychowawca 
daje przecie  za to punkty! Nie kradnie 
niczego ze szko y, ani kolegom. Informuje 
nauczycieli, je li podejrzewa kogo  o kra-
dzie . Gdyby mia  do wyboru nieuspra-
wiedliwione godziny, za które s  punkty 
karne, lub sfa szowanie podpisu na 
usprawiedliwieniu, zrobi by to drugie. 
Trzeba dba  o dobr  renom  osoby, która 
nie wagaruje. 

30,3% 32,0% 1,6% 1,6% 

Ubiera si  czysto i schludnie, ale podkre-
la swoj  indywidualno . Gdyby w szkole 

wprowadzono mundurki, musia yby mu 
si  podoba , eby nosi . Tak dla zasady? 
Raczej nie. Je li zdarzy mu si  co  znisz-
czy , np. rozklei si  ksi ka z biblioteki 
szkolnej, sam naprawia szkody, cz sto 
nikomu o tym nie mówi c. Nie kradnie 
niczego ze szko y, ani kolegom. Reaguje, 
je li jest wiadkiem kradzie y na terenie 
szko y. Odnosi znalezione na terenie szko-
y rzeczy wo nej. Nie fa szuje podpisów 

rodziców. Bierze odpowiedzialno  za 
swoje post powanie – tak e za nieobecno-
ci, o których rodzice nie wiedz . 

24,6% 29,6% 6,6% 4,9% 

Ubiera si  tak, jak chce. Zrobi by wszyst-
ko, eby nie nosi  mundurka. Nie chce, 
eby kojarzono go z jak kolwiek szko ! 

Nie traci energii na niszczenie szkolnego 
mienia. Bo po co? Czasami zdarzy mu si  
z nudów pisa  po awce. Ze spokojem 
s ucha przechwa ek kolegi, który ukrad  
portfel m odszemu uczniowi. Sam by tego 
nie zrobi , ale jest mu oboj tne, co robi  
inni. Twierdzi, e sprz tanie to obowi zek 
wo nej. Odmawia wykonywania prac 
porz dkowych na terenie szko y. Nie 
fa szuje podpisów rodziców. Usprawiedli-

0% 1,6% 27,9% 26,3% 
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Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

wienie nieobecno ci w szkole nie jest dla 
niego wa ne, nie b dzie si  na tym skupia  
i ryzykowa  wpadk . 

Nosi wszystko, czego nie wolno, i tak, aby 
by o to wida . Kolczyk w nosie zak ada nie 
dlatego, e nale y do jakiej  subkultury 
m odzie owej, ale e w szkole nie wolno. 
Nie ma chyba w szkole miejsca, gdzie nie 
zostawi by ladu po sobie. Rysuje po czym 
si  da, amie co si  da, rozkleja, rozkr ca... 
W artach zabiera ró ne rzeczy, szczegól-
nie m odszym. Wy udza od nich drobne 
sumy na papierosy. Cz sto co  w szkole 
„znajduje” i sobie przyw aszcza. Za mieca 
teren szko y. Nie sprz ta po sobie, a co 
dopiero po innych! Z atwo ci  fa szuje 
podpisy rodziców swoich i kumpli. 
Wszystkim, którzy z nim wagaruj  wypi-
suje usprawiedliwienia. 

0,8% 0,8% 62,3% 67,2% 

 
 
 

Okazywanie szacunku innym osobom 
 
 
W punkcie tym chodzi zwykle o szacunek okazywany pracownikom 

szko y, ale zdarza si  te , e zasady tutaj przedstawione dotycz  równie  
kolegów – szczególnie m odszych i s abszych. Mniej wi cej tylu samych 
gimnazjalistów deklarowa o, e okazywanie szacunku innym przejawia  
ma si  w postawie oboj tno ci, unikania nieporozumie  i konfliktów, jak 
i w przesadnych, wykonywanych na pokaz gestach sympatii i szacunku 
(tab. 7). Nawet nie 3 na 10 uwa a, e do wszystkich ludzi nale y si  od-
nosi  z szacunkiem, ale nie wszystkich trzeba lubi , a pomoc koledze 
powinna wyp ywa  z potrzeby serca, a nie z pogoni za wzorow  ocen  
zachowania. Badani powtórzyli, e naganna ocena zachowania przewi-
dziana jest dla dziewcz t bez inicjatywy, biernych, niezaanga owanych 
(postawa taka u ch opców jest rzadziej postrzegana jako naganna). Ch o-
pak zapracuje na ocen  nagann , kiedy jest arogancki, dr czy m odszych 
i s abszych, obra a pracowników szko y i innych uczniów.  
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Tabela 7 
Przedmiot oceny – okazywanie szacunku innym osobom 

Fragmenty charakterystyk 
Zachowania oceniane 

pozytywnie 
Zachowania oceniane 

negatywnie 
dziewcz t ch opców dziewcz t ch opców 

M odsi koledzy ze szko y s  mu oboj tni. 
Je li nauczyciele go poprosz , pomo e im 
w nauce. Sam jednak nie próbuje nawi -
zywa  z nimi kontaktów. Wykonuje pole-
cenia nauczycieli i innych pracowników 
szko y, zachowuje si  wobec nich kultu-
ralnie. Poza szko  mówi im „dzie  dobry”, 
chyba e zauwa y ich na tyle szybko, by 
pój  inn  drog . 

35,2% 37,6% 1,6% 0% 

Pomoc m odszemu koledze to jeden z a-
twiejszych sposobów podniesienia sobie 
oceny z danego przedmiotu. Warto wi c to 
robi ! Wykonuje polecenia nauczycieli 
i innych pracowników szko y, jest wobec 
nich kulturalny. Pierwszy krzyczy „dzie  
dobry” nauczycielowi mijanemu na ulicy. 

36,9% 35,2% 0,8% 2,5% 

Je li kto  poprosi go o pomoc w nauce, 
pomo e niezale nie od tego, czy jest to jego 
rówie nik czy m odszy kolega. Nie prze-
chodzi oboj tnie wobec sytuacji, gdy starsi 
zaczepiaj  m odszych. Zg asza to nauczy-
cielom. Wykonuje polecenia nauczycieli 
i innych pracowników szko y, jest wobec 
nich kulturalny. Niektórych lubi bardziej, 
innych mniej, ale ka demu spotkanemu 
poza szko  mówi „dzie  dobry”. 

27,0% 26,3% 2,5% 3,3% 

Ma inne rzeczy do roboty ni  „chrzczenie 
kotów”. Je li widzi, e starsi zaczepiaj  
m odszych, przechodzi oboj tnie. Od tego 
(podobno) s  w szkole nauczyciele. Odma-
wia wykonywania polece  nauczycieli 
i innych pracowników szko y, jest wobec 
nich arogancki, ignoruje ich poza szko . 

0% 0,8% 41,0% 27,9% 

Jest inicjatorem „fali” lub przynajmniej jej 
uczestnikiem. Lubi pokazywa , e to tacy 
jak on, a nie nauczyciele rz dz  w szkole. 
Gn bienie m odszych to wietna okazja. 
Odmawia wykonywania polece  nauczy-
cieli i innych pracowników szko y, jest 
wobec nich arogancki. Kiedy  zobaczy  
nauczyciela na ulicy, wiedzia , e ten go 
nie widzi. Wykrzykn  jego nazwisko 
w po czeniu z niecenzuralnym s owem 
i uciek . 

0,8% 0% 54,1% 66,3% 
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Jak i do czego wychowuje oceniaj ca zachowanie szko a 
 
Wnioski z analizy powy szych danych mog  by  nast puj ce: po 

pierwsze, w szko ach premiowany jest konformizm. W a nie ta postawa 
„nagradzana” jest ocen  wzorow . Niewielu gimnazjalistów wskazywa o 
krytyczne uczestnictwo w szkolnej rzeczywisto ci jako sposób funkcjo-
nowania ucznia zgodny z oczekiwaniami szko y. Po drugie, wzorowy 
ucze , to ucze  bierny. Badani uwa aj , e wystarczy sta  z boku i nie 
wychyla  si , aby wpisa  si  w idea  wychowawczy szko y. Po trzecie, 
poniewa  w tek cie skupi am si  tak e na ukazaniu ró nic w postrzega-
niu przez badanych sytuacji w szkole dziewcz t i ch opców, wnioski mo-
g  dotyczy  problemu wychowywania dziewcz t do (i w) bierno ci, ch op-
ców do aktywno ci. Podejmuj c si  próby analizy i interpretacji wykry-
tych tendencji, zaczn  w a nie od tego, dotycz cego ró nego traktowania 
przez szko y dziewcz t i ch opców, w tku, by potem powróci  do wnio-
sków o charakterze bardziej ogólnym. 

Wiele mówi si  dzi  o oddzia ywaniach dydaktyczno-wychowawczych 
szko y, jako o warunkach wytwarzaj cych i wzmacniaj cych ró nice 
mi dzy uczniami ze wzgl du na rodzaj. „Edukacja nie ma charakteru 
neutralnie p ciowego”4. Kultura przyswajana przez uczniów w procesie 
socjalizacji z wbudowanymi definicjami p ci i ról p ciowych reprodukuje 
– co podkre laj  autorzy – tradycyjne, oparte na przemocy symbolicznej, 
podej cie do zagadnienia p ci. Wed ug L. Kopciewicz, 

 
rodzaj jest szczególnie istotn  kategori , która mo e prowadzi  nauczycieli  
w sposób ca kowicie nie wiadomy zarówno do uaktywnienia sieci stereotypowych 
odniesie  wyra aj cych si  w ocenie uczniowskich zachowa , jak i praktyk,  
w których ujawniaj  si  zró nicowane oczekiwania i dzia ania wzgl dem po-
szczególnych grup uczniowskich5 (ró nych ze wzgl du na p e ). 
 
Jak metaforycznie uj a to A. Gromkowska-Melosik, 
 
g ównymi bohaterami opowie ci o konstruowaniu nierówno ci szkolnej ch opców 
i dziewcz t zdaj  si  nauczyciele. Potwierdzaj  oni strukturalnie androcentrycz-
n  rzeczywisto  szkoln  przez – stanowi ce ekspresj  cech w asnej to samo ci – 
codzienne praktyki6. 
 
Ju  w pierwszych klasach szko y podstawowej, i wcze niej, nauczy-

ciele pos uguj  si  schematami kategorialnymi ucznia i uczennicy. Na 
________________ 

4 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równo  spo eczna kobiet. Studium dyna-
miki dost pu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 39. 

5 L. Kopciewicz, Rodzaj i edukacja, Wydawnictwo Naukowe Dolno l skiej Szko y 
Wy szej Edukacji TWP, Wroc aw 2007, s. 14. 

6 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równo  spo eczna kobiet, s. 43. 
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przyk ad, „nauczycielki nie widz  w zachowaniu pierwszoklasistek po-
wa niejszych zagro e  dla swojej pracy. Schemat uczennicy informuje, 
e jest ona pilna i mi a”7. L. Kopciewicz8, zbieraj c wyniki mi dzynaro-

dowych bada  dotycz cych wytwarzania ró nic rodzajowych w socjaliza-
cyjnej pracy szko y, przejawy ró nego traktowania ch opców i dziewcz t 
w klasie szkolnej nazywa interakcjami rodzajowymi (np. ch opcom na-
uczyciele po wi caj  podczas lekcji wi cej uwagi, nawet je li kontakty 
maj  charakter dyscyplinuj cy; na agresywne zachowania dziewcz t 
nauczyciele reaguj  bardziej represyjnie, gdy  nie do , e s  one k opo-
tliwe, to jeszcze „nieuzasadnione” itp.). Z moich bada  wynika, e gim-
nazjali ci zauwa aj , i  takie same zachowania ch opców i dziewcz t s  
ró nie oceniane. „Dostrzegane” (nagradzane i karane) s  przejawy ak-
tywno ci ch opców.  

Odwo uj c si  do mechanizmu efektu Pigmaliona, mo na powiedzie , 
e silne przekonanie (szko y, nauczycieli) o pewnych nieprawdziwych 

stanach rzeczy (stereotypowe my lenie o dziewcz tach i ch opcach) pod-
porz dkowuje temu my leniu dzia anie tak, e w ko cu te stany rzeczy 
rzeczywi cie zaczynaj  istnie . R. Merton9 mechanizm ten nazywa prze-
wrotno ci  spo ecznej logiki, bo fa szywa definicja sytuacji wywo uje no-
we dzia ania, które potwierdzaj  t  sytuacj , jednocze nie dostarczaj c 
argumentów za trafno ci  owej definicji. Pewne zjawiska zaczynaj  ist-
nie  i przenika  my lenie uczniów tak, e w efekcie ywi  oni stereoty-
powe przekonania o sobie i p ci przeciwnej. Na przyk ad, z bada  doty-
cz cych zagadnienia kreowania to samo ci p ciowej uczniów przez szko  
wynika, e dziewcz ta przyczyn sukcesu szkolnego szukaj  raczej w wa-
runkach zewn trznych ni  we w asnych zdolno ciach, których nie doce-
niaj . A. Gromkowska-Melosik relacjonuje pogl dy C.S. Dweck, która 
twierdzi, e ch opcy s  przekonani, i  ich sukcesy wi  si  z posiada-
nymi cechami. Dziewczynki za to czuj  si  odpowiedzialne raczej za swo-
je pora ki, ni  sukcesy10. Na przyk ad, badane przez D. Tursk 11 dziew-
cz ta – prymuski ocenia y ni ej swoje mo liwo ci poznawcze, ni  ch opcy 
– prymusi, mimo e obiektywnie to dziewcz ta uzyskiwa y wy sze wyni-
ki w nauce. Tak e w moich badaniach przyczyn sukcesów dziewcz t 
(ocena wzorowa) i pora ek ch opców (ocena naganna) upatruj  badani w 
czynnikach zewn trznych (np. z o liwy/ yczliwy nauczyciel) i odwrotnie 
________________ 

7 K. Konarzewski, Problemy i schematy: pierwszy rok nauki szkolnej dziecka, Wy-
dawnictwo Akademickie „ ak”, Warszawa 1995, s. 80. 

8 L. Kopciewicz, Rodzaj i edukacja, s. 14-22. 
9 R. Merton, Samospe niaj ce si  proroctwo, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztomp-

ka, M. Kucia, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007, s. 363. 
10 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równo  spo eczna kobiet, s. 52. 
11 D. Turska, Pracowite dziewczynki, inteligentni ch opcy? „Psychologia w Szkole”, 

2008, nr 1, s. 90 i n. 
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– kiedy dziewczyna otrzymuje ocen  nagann , a ch opak wzorow , przy-
czyna tkwi, wed ug gimnazjalistów, w nich samych. 

Z moich bada  wynika te , e w ród m odzie y panuje silne przeko-
nanie, w my l którego dziewcz tom nie przystoi mie  nagannej oceny 
zachowania, co dla ch opca nie jest wstydem. Ch opcom naganna ocena 
jest oboj tna, wzorowa za  nie jest powodem do dumy, jest „niem ska”. 
Mamy wi c do czynienia ze stereotypem grzecznej, proszkolnej dziew-
czynki i niegrzecznego ch opca. Jak pisze A. Gromkowska-Melosik, 

 
praktykowanie m sko ci jest równoznaczne z dominacj  nad innymi i odrzuce-
niem regu  oraz dyscypliny (…). Ch opcy, którzy nie wpisz  si  w taki wizerunek 
akceptowanej m sko ci, mog  by  przez swoj  grup  rówie nicz  izolowani lub 
naznaczani12. 
 
D. Pankowska13 przedstawi a zestawy cech, którymi pos uguj  si  

zwykle nauczyciele, opisuj c idealnego ucznia i idealn  uczennic .  
W przypadku dziewcz t s  to: „spokojna, sumienna, uwa na, wspó czu-
j ca, mi a, zrównowa ona, wra liwa, zale na, dojrza a, obowi zkowa, 
sprawna”, natomiast w odniesieniu do ch opców: „aktywny, poszukuj cy 
przygód, ekspansywny, asertywny, ciekawy, pe en energii, przedsi bior-
czy, niezale ny, pomys owy, otwarty”. Nauczyciele wol  pracowa  z (w 
ich mniemaniu) z niesfornymi, ale ywio owymi i kreatywnymi ch opca-
mi14. Wychowawcy wzmacniaj  zachowania ch opców wiadcz ce o ich 
sile i asertywno ci, dziewczynki maj  by  bierne. Ocena zachowania jest 
miar  podporz dkowania ucznia. Wzorowy ucze , co wynika z moich 
bada , to podporz dkowany konformista, co nie mie ci si  w obrazie 
aktywnego, ekspansywnego ch opca. Mo na jednak postawi  pytanie: czy 
lepiej mie  ocen  wzorow  zachowania, czy by  osob  niezale n ? Jak 
pisze L. Kopciewicz15, uczennice ci gle jeszcze podzielaj  los Innej, nie 
maj  monopolu na „niegrzeczno ” (co przek ada si  na wywalczone pola 
wolno ci), nie mog  trenowa  w szko ach sprawno ci emancypacyjnych.  

Wróc  teraz do bardziej ogólnych wniosków z moich bada . 
Proces oceniania szkolnego cz sto analizuje si , porównuj c dwa jego 

modele: tradycyjny i formuj cy. K. So nicki (ju  w latach pi dziesi tych 
XX wieku) analizuj c przedmiot oceniania szkolnego, pisa  o dwóch nur-
tach oceniania: formalizuj cym (tradycyjne ideologie edukacyjne) i libe-
ralizuj cym, zwi zanym z dyspozycjami ucznia i prognozami co do jego 
________________ 

12 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równo  spo eczna kobiet, s. 67. 
13 D. Pankowska, Wychowanie a role p ciowe, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gda sk 2005, s. 102. 
14 A. Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równo  spo eczna kobiet, s. 45. 
15 L. Kopciewicz, Uczniowie i nauczyciele liceum – niegrzeczni ch opcy i grzeczne 

dziewczynki? Genderowie analizy mikromola spo ecznego edukacji, „Tera niejszo  – 
Cz owiek – Edukacja”, 2004, nr 1, s. 64. 
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rozwoju. Progresywna perspektywa zapatrywania si  na ocenianie 
szkolne pozwala wyj  poza ocenianie aktualistyczne. Punkt ci ko ci 
oceniania przesuwa si  z aktualnej wiedzy o uczniu w stron  poznania 
jego mo liwo ci (ocenianie dyspozycyjne), a nawet prognozowania (oce-
nianie prognostyczne) jego mo liwo ci. Stwierdza si  wtedy, e ucze  
jeszcze czego  nie osi gn , ale analizuj c wk ad pracy i systematyczno  
post pów, mo na zak ada , e wkrótce to osi gnie16. 

W uj ciu tradycyjnym ocenia si  produkty, a nie proces nabywania 
wiedzy czy umiej tno ci. Zasady oceniania ustalane s  poza uczniem, 
jest on bierny, przyjmuje ocen  bez mo liwo ci jej negocjowania czy do-
konania samooceny. Ocena wyra ona stopniem szkolnym to odpowied  
na pytanie, w jakim zakresie ucze  przyswoi  wiedz /normy obowi zuj -
ce w szkole. Ocenianie progresywne za  to proces, w który zaanga owany 
jest ucze . Ocenia si  nie tylko efekt ko cowy, ale poszczególne etapy 
pracy, z uwzgl dnieniem zaanga owania ucznia.  

Ró nice mi dzy modelem tradycyjnym i formuj cym ujawniaj  si  
szczególnie w funkcjach oceniania i oceny. W przypadku oceniania tra-
dycyjnego mo na mówi  o takich funkcjach, jak informacyjna, decyduj -
ca, czy systemowa. Ocena informuje wi c po pierwsze, w jakim zakresie 
ucze  spe nia stawiane mu wymagania czy to w obszarze dydaktycznym 
– okre lenie stopnia umiej tno ci, wiadomo ci i nawyków, czy wycho-
wawczym – okre lenie stopnia uwewn trznienia przez ucznia norm17. 
Ocena zachowania jest wi c sposobem okre lenia, na ile ucze  wpisuje 
si  w idea  wychowawczy szko y. Nie ma znaczenia, czy zgadza si  z nim, 
czy pokrywa si  on z kodeksem moralnym ucznia. I. Konstecka funkcj  
spo eczn  oceny szkolnej uto samia z „budzeniem postaw spo ecznie ko-
rzystnych”18. Funkcja decyduj ca zwi zana jest ze stratyfikacyjn  funk-
cj  szko y oraz z funkcj  systemow  – ocenianie szkolne pozwala okre-
li , na ile szko a spe nia funkcje socjalizacyjne, ustala miejsce ucznia  

w strukturze spo ecznej19. Funkcje oceniania formuj cego (progresywne-
go) podporz dkowane s  potrzebom rozwojowym jednostki, a nie spo e-
cze stwa. Je li ocena pe ni funkcj  informacyjn , to w takim sensie, e 
informuje ucznia, jakie s  efekty jego pracy i wskazuje kierunki mo li-
wych zmian. Ocena (szczególnie zachowania) mobilizowa  ma do pracy 
nad sob , samodoskonalenia. W odró nieniu od ocen tradycyjnych, ocena 
ta s u y  ma uczniowi, a nie nauczycielowi czy szkole.  
________________ 

16 I. Kopaczy ska, Ocenianie wspieraj ce rozwój ucznia, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2004, s. 21. 

17 I. Konstecka, Funkcje pedagogiczne i spo eczne kontroli i oceny uczniów, Instytut 
Kszta cenia Nauczycieli i Bada  O wiatowych, Pozna  1978, s. 12. 

18 I. Konstecka, Funkcje pedagogiczne i spo eczne kontroli, s. 15.  
19 K. Konarzewski, Dylematy oceniania osi gni  szkolnych, „Kwartalnik Pedagogicz-

ny”, 1999, nr 2. 
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Przedmiotem oceny, rozumianej w sposób tradycyjny, jest odle-
g o  osi gni  ucznia od wzoru. Na przyk ad, S. Racinowski20 definiuj c 
kontrol  i ocen  pisa , e s  to rodki wychowawcze i dydaktyczne maj ce 
za zadanie wyrobienie nawyku systematycznej pracy ucznia, aktywi-
zowanie go tak, aby opanowa  ca y materia  nauczania i w pe ni reali-
zowa  zadania wychowawcze szko y. B. liwerski opisuj c modele oce-
niania szkolnego wyró nia mi dzy innymi model tradycyjno-legalis-
tyczny. Istot  oceniania w tym modelu nazywa behawiorystyczn  pro-
cedur  sterowania z zewn trz rozwojem, gdzie „miar  jest odleg o  
dziecka od idea u”21. Rozwój ucznia nie jest tak wa ny, jak realizowanie 
programu szkolnego, w tym wychowawczego. Wysoko ceniona jest wi c 
konformistyczna postawa wobec wymaga  szko y. „Kontrola i ocena za-
spokaja jedn  z naturalnych potrzeb psychicznych i moralnych cz owie-
ka: potrzeb  poznania w asnej warto ci”22 pisa  Racinowski. Znaczy oby 
to, e ucze  z ocen szkolnych odczytuje, ile jest wart.  

Z wypowiedzi badanych przeze mnie gimnazjalistów wynika, e oce-
nianie zachowania na stopie , nie tylko zreszt  ze wzgl du na swój 
przedmiot, wpisuje si  w tradycyjn , a nie nowoczesn  wizj  szko y. 
Oceniane s  konkretne przejawy zachowa , zwykle bez uwzgl dniania 
ich kontekstu, okoliczno ci. Dyspozycje ucznia, motywy i cele jego post -
powania nie maj  znaczenia.  

Przedmiot oceny jest jednym z kluczowych poj  procesu oceniania,  
a jego zdefiniowanie poci ga za sob  sposób rozumienia celów oceniania  
i jego funkcji23. W wietle wyników moich bada  celem wychowania  
w gimnazjach nie jest kszta towanie postawy krytycznej, ale podporz d-
kowanie i bierno . Premiowany jest konformizm. W a nie ta postawa 
„nagradzana” jest ocen  wzorow . Niewielu gimnazjalistów wskazywa o 
krytyczne uczestnictwo w szkolnej rzeczywisto ci jako sposób funkcjo-
nowania ucznia zgodny z oczekiwaniami szko y.  

Jakie warunki musia yby by  spe nione, aby ten stan rzeczy si  
zmieni ? Jest to trudne, ale nie niemo liwe, o czym pisze na przyk ad  
D. Go bniak24: w polskich szko ach nast puje przesuni cie w my leniu  
o ocenianiu szkolnym. Chodzi g ównie o to, e ocenianie przenika czyn-
no ci dydaktyczne, ocenia si  nie tylko produkt ko cowy, ale tak e prze-
________________ 

20 S. Racinowski, Problemy oceny szkolnej, Pa stwowe Zak ady Wydawnictw Szkol-
nych, Warszawa 1966, s. 14. 

21 B. liwerski, O ró norodno ci oceniania w edukacji wczesnoszkolnej, „ ycie Szko y”, 
1994, nr 8.  

22 S. Racinowski, Problemy oceny szkolnej, s. 17. 
23 G. Szyling, Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Oficyna Wydaw-

nicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 36. 
24 B. Go bniak, Egzaminy i ocenianie szklone, [w:] Pedagogika, red. Z. Kwieci ski,  

B. liwerski, tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 212. 
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bieg dochodzenia do tego produktu. Sprzyjaj  temu przemiany reformo-
wanej szko y, na przyk ad wprowadzenie nowych form nauczania, jak 
nauczanie zintegrowane, blokowe, czy zorganizowane w cie ki eduka-
cyjne. Niestety, nie mo na tego samego powiedzie  o ocenianiu zachowa-
nia, które wi e si  z wychowawcz , a nie dydaktyczn  funkcj  szko y. 
Po pierwsze, szko y „skupione na kszta ceniu, oceniane za wyniki w te-
stach, nie znajduj  powodów, dla których powinny skupia  si  na wy-
chowaniu (…)25”, wychowanie jest kwesti  poboczn . Zreszt  tak e  
w sferze dydaktycznej nie k adzie si  nacisku na kszta cenie ogólne, 
uczenie my lenia. Uczy si  „do testów”, co w konsekwencji prowadzi do 
sytuacji, w której ucze  nie potrafi korzysta  z wiedzy, któr  przyswaja, 

czy  faktów, wnioskowa , stawia  hipotez. Szkole mo na przygl da  si  
przez analogi  do diagnoz stawianych przez krytyków obecnego kszta tu 
uniwersytetów: uczelnie wy sze odchodz  od kszta cenia ogólnego na 
rzecz w skich, bardzo praktycznych specjalizacji. Po drugie wi c, z ana-
lizy odpowiedzi gimnazjalistów na pytanie, co trzeba robi , aby otrzyma  
wzorow  ocen  zachowania, mo na wnioskowa , e sposób rozumienia 
przez osoby zajmuj ce si  edukacj  miejsca ucznia w szkole uosabia 

 
redukcjonistyczne podej cie do cz owieka: traktuje si  go jako glin , któr  mo na 
w dowolny sposób kszta towa , postrzega si  go jedynie jako potencjalnie przy-
datny spo ecze stwu, u yteczny kapita  ludzki26. 
 
Mówi c j zykiem R. Meighana27, mo na stwierdzi , e ucze  to su-

rowiec – materia  czekaj cy na ukszta towanie, aby si  sta  elementem 
zaprojektowanej ju  konstrukcji. Ma on by  grzeczny, bo wtedy szko a 
nie ma problemów z „ustawianiem” go w wygodnym dla instytucji miej-
scu. Zamiast uczy  krytycznego my lenia, radzenia sobie w zmieniaj -
cym si  wiecie i zach ca  do partycypowania w tych zmianach, kszta -
cenie tego typu narzuca m odym ludziom gotowe matryce to samo ci. 
Zapisane w tych matrycach zachowania s  po dane spo ecznie, bowiem 
funkcjonowanie w ich ramach pozwala by  spo ecznie u ytecznym28. Spo-
eczne konstruowanie to samo ci podporz dkowanego konformisty,  

a temu s u y ocenianie zachowania na stopie , jest te  wygodne z punk-
tu widzenia instytucji, której wp ywom jednostka podlega – konformi-
stami atwiej sterowa .  
________________ 

25 M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Wprowadzenie, [w:] Wychowanie. Poj cia 
– Procesy – Konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, tom I, Gda skie 
Wydawnictwo Pedagogiczne, Gda sk 2007, s. 8. 

26 Z. Melosik, Uniwersytet i spo ecze stwo. Dyskurs wolno ci, wiedzy i w adzy, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 80. 

27 R. Meighan, Edukacja elastyczna, Wydawnictwo Stowarzyszenia Nasza Szko a, To-
ru  1991. 

28 Z. Melosik, Uniwersytet i spo ecze stwo, s. 80. 
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P. Bourdieu i C. Passeron29 dzia ania pedagogiczne nazywaj  narzu-
ceniem przez arbitraln  w adz  arbitralno ci kulturowej. Ocena zacho-
wania jest swoistym miernikiem poziomu przystosowania ucznia – czy 
realizuje on, mówi c j zykiem R. Mertona, cele szko y, u ywaj c do tego 
akceptowanych przez instytucj  rodków. Odwo am si  w tym miejscu do 
jeszcze jednego w tku moich bada . Jedn  ze zmiennych niezale nych 
by  typ szko y ze wzgl du na jej miejsce w rankingach wojewódzkich. 
Badaniem obj am zarówno „elitarne” szko y pozna skie, jak i gimnazja 
plasuj ce si  na najni szych miejscach rankingów. Okaza o si , e naj-
bardziej przekonani o tym, e w szkole premiowany jest konformizm s  
uczniowie szkó  elitarnych. Mo na w tym kontek cie przywo a  poj cie 
„kultury konformizmu”. P. Mikiewicz30 analizuj c spo eczne wiaty szkó  
rednich pisze, za P. McLarenem, o kulturze konformizmu vs kulturze 

oporu. Kultur  konformizmu charakteryzuje: podporz dkowanie zasa-
dom, traktowanie przez uczniów nauczycieli jako podstawowej grupy 
odniesienia, podtrzymywanie rytua ów szkolnych, „uczenie si ” jako pod-
stawowa aktywno , uzale nienie w asnej oceny od oceny przez 
instytucj , a kultur  oporu – o mieszanie i podwa anie tych zasad.  
P. McLaren analizuj c kultur  oporu zauwa a, e jedn  z jej najcz st-
szych przejawów jest odmowa pracy, jak nazywa to zjawisko – „mentalny 
bunt”31. Jak pisze Mikiewicz, w kulturze konformizmu poczucie w asnej 
warto ci uzale nione jest od wysoko ci szkolnej oceny. Uczniowie upra-
womocniaj  istnienie ocen szkolnych, zabiegaj  o pozytywne naznaczenie 
przez szko . W modelu kultury oporu wobec szko y instytucja szkolna 
postrzegana jest jako si a narzucaj ca obce normy, wi c nale y si  jej 
przeciwstawi . Jest to przyczynek do tego, e szko a nie mo e wyrówny-
wa  szans cho by z tego powodu, e reakcja uczniów na jej wymagania 
jest ró na i utrwala nierówno ci mi dzy nimi32. Co wi cej, zapleczem 
kultury oporu jest grupa nieformalna, której normatywny wp yw umac-
nia zachowania oportunistyczne. Wyniki bada  Mikiewicza potwierdzaj  
te tezy. Konformizm i zaanga owanie to cechy uczniów z elitarnych lice-
ów, opór i wycofanie – z zasadniczych szkó  zawodowych. Postawy te 
stanowi , e uczniowie szkó  o ró nym poziomie nauczania s  przez nie 
skazywani na sukces lub pora k . Co wi cej, albo podejmuj  gr  o przy-
nosz ce korzy ci miejsce w polu szko y (i szerzej – spo ecze stwa), albo 
regu om tej gry si  sprzeciwiaj , sami wykluczaj c si  z sukcesu eduka-

________________ 

29 P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja, PWN, Warszawa 2006. 
30 P. Mikiewicz, Spo eczne wiaty szkó  rednich. Od trajektorii marginesu do trajekto-

rii elit, Wydawnictwo Naukowe Dolno l skiej Szko y Wy szej Edukacji TWP, Wroc aw 
2005, s. 117-118. 

31 P. McLaren, Antystruktura oporu, [w:] Nieobecne dyskursy, red. Z. Kwieci ski, cz. 
II, Wyd. UMK, Toru  1992, s. 31-32. 

32 P. Mikiewicz, Spo eczne wiaty szkó  rednich, s. 119. 
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cyjnego. P. Mikiewicz33 wyja nia to zjawisko w wietle koncepcji struk-
turalizmu kulturowego P. Bourdieu. M odzie  ucz szczaj ca do szkó  
elitarnych podziela warto ci niesione przez szko , bo s  im one wpajane 
tak e w domu rodzinnym, s  cz ci  ich kapita u rodzinnego. Dla m o-
dzie y z ni szych warstw spo ecznych wiat szko y jest za  wiatem  
z innego porz dku istotno ci ni  te wyniesione z domu. Tre ci niesione 
przez szko , wymagania, które ona stawia, s  „bez sensu” dla tych m o-
dych ludzi. Dlatego odrzucaj  je i buntuj  si . 

Ocena zachowania (ju  przez sam fakt, e w ogóle istnieje, e po takie 
behawioralne narz dzie si gaj  wychowuj ce ludzi szko y) nie tylko wpi-
suje si  w logik  systemu edukacji, ale wr cz jest jej wska nikiem. Szko-
a urzeczywistnia modernistyczn  wizj  uczniów, którzy maj  by  grup  

homogeniczn , jednorodn . Z. Melosik nazywa takie praktyki realizowa-
niem „totalizuj cych wizji”, których celem jest unifikacja, a wszelkie 
odst pstwa (próby poszukiwania w asnej to samo ci) okre lane s  prze-
jawami niedojrza o ci34. Szko a w uj ciu tradycyjnym jest instytucj  
o wiecon , a obowi zuj ce w niej zasady s  drog  do bezsprzecznej mo-
ralno ci. Szko a nabiera cech Goffmanowskiej instytucji totalnej, w któ-
rej „wykroczenie jednej osoby b dzie najprawdopodobniej wyra nie wi-
doczne na tle ustawicznie sprawdzanej uleg o ci innych”35. W modelu 
modernistycznym uprawomocnia si  wersje rzeczywisto ci (prawd ), 
stosuj c okre lone sankcje wobec szukaj cych wersji alternatywnych36. 
Za M. Foucaultem mo na nazwa  ocenianie zachowania na stopie   
w szkole procesem „definiowania” i „wykluczania”37. Ocena zachowania 
jest etykiet  okre laj c , na ile ucze  si  dostosowa , na ile przyj  obo-
wi zuj ce normy jako swoje. Ocena naganna to forma wykluczania (w 
czasie, gdy funkcj  Ministra Edukacji Narodowej pe ni  w Polsce Roman 
Giertych, ocena naganna zachowania mog a wr cz decydowa  o usuni -
ciu ucznia ze szko y). Jednym z instrumentów dyscyplinuj cych techno-
logii w adzy jest, wed ug Foucoulta, karanie braku konformizmu, a oce-
na zachowania to behawioralne narz dzie temu karaniu s u ce. „Rezul-
tatem systemu karanie/gratyfikacja w procesie >kszta cenia< i >korygo-
wania< jest >dystrybucja, klasyfikowanie i ocenianie< jednostek”38. 

Procesy „definiowania” nie dotycz  zreszt  tylko uczniów. Tak e na-
uczyciele rozliczani s  ze stopnia podporz dkowania instytucji. Trudno, 
________________ 

33 Tam e. 
34 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokó  edukacji, Wydawnictwo „Edy-

tor”, Toru -Pozna  1995, s. 44. 
35 E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Wspó czesne teorie socjolo-

giczne, wybór A. Jasi ka-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Zió kowski, t. I, t um.  
Z. Zwoli ski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 318. 

36 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokó  edukacji, s. 47. 
37 Tam e, s., 48. 
38 Tam e, s. 57. 
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aby byli oni w warunkach walki o awans zawodowy „transformatywnymi 
intelektualistami”, pe ni cymi „s u b  w praktyce emancypacji i dyskur-
sie wolno ci”39. J. Bruner ju  w latach sze dziesi tych ubieg ego wieku 
postulowa , e nauczyciela powinna cechowa  postawa twórcza i intu-
icyjne podej cie do nauczania40. Sytuacja jest skomplikowana, bo wa-
runkiem wyj cia szko y z tradycyjnych, nieprzystaj cych do zmieniaj cej 
si  dynamicznie rzeczywisto ci ram jest otwarta postawa i kreatywno  
uczniów i nauczycieli, niemo liwa w sztywnych ramach instytucji szkol-
nej w obecnym kszta cie. Paradoks ten ma odzwierciedlenie cho by  
w ocenianiu zachowania na stopie , które zmienia si  w gr  pozorów. 
Programy wychowawcze szkó  pe ne s  wznios ych hase , szko y przeko-
nuj  w swoich statutach, dokumentach typu „misja” lub „wizja” szko y, 
e ich celem jest wychowywanie wiadomych, samodzielnych w my le-

niu, potrafi cych dokonywa  nawet trudnych yciowych wyborów ludzi. 
W praktyce (co pokazuj  tak e moje badania) bywa inaczej. Dominuj ce, 
tradycyjne ideologie edukacyjne, ukryty program szko y oraz szkolna 
rutyna wyznaczaj  nowe cele lub drogi na skróty w realizacji programu 
wychowawczego.  

Jak pisze o wspó czesnej edukacji Z. Melosik: 
szukamy „edukacji adekwatnej”, zarówno w kontek cie teorii, jak i praktyki, ta-
kiej, która wywiera realny wp yw na m ode pokolenie i mo e stanowi  ród o 
zmiany spo ecznej. „Adekwatno ” nie oznacza w tym kontek cie nic innego, jak 
wra liwo  na otaczaj c  nas rzeczywisto  i jej przemiany oraz otwarcie na no-
we propozycje w zakresie poznawania, wyja niania i opisywania wiata, jak 
równie  na nowe idee. To z kolei wi e si  ze sta  gotowo ci  do rezygnacji z do-
tychczasowych nawyków my lenia, do kwestionowania w asnych „konceptual-
nych schematów”41. 

Otwarto ci tej brakuje instytucji wychowuj cej, jak  jest szko a. 
Sztywne, przetrwa e schematy znajduj  odzwierciedlenie w formu owa-
nych w ramach szko y celach wychowania i w przebiegu procesu oceniania 
zachowania. Ocenianie to jest jednym z przejawów obowi zuj cej  
w Polsce ideologii kszta cenia, a w a ciwie ideologii produkowania ludzi 
efektywnych, co nie znaczy twórczych, tylko przydatnych. Ocena zacho-
wania jest jedn  z wielu etykietek, które otrzymuj  m odzi ludzie na swo-
jej edukacyjnej drodze i które wyznaczaj  dalszy przebieg tej drogi. S u y 
kwantyfikowaniu, naznaczaniu, potwierdzaniu miejsca w „paczkach” tra-
fiaj cych na rynek pracy42. W „paczce” najbardziej po danej na tym ryn-
ku znajd  si  osoby, które s  wzorowe, to znaczy bierne i pos uszne. 
________________ 

39 B. liwerski, Nauki o wychowaniu a postmodernizm, „Chowanna”, 2003, t. 1 (20), s. 16. 
40 G. Szyling, Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, s. 44. 
41 Z. Melosik, Edukacja, m odzie  i kultura wspó czesna. Kilka uwag o teorii i prakty-

ce pedagogicznej, „Chowanna”, 2003, t. 1 (20), s. 19. 
42 Por. Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokó  edukacji. 


