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Kończy się rok
szkolny 2011/2012. Na jego
ocenę, zwłaszcza tą indywidualną, znaczoną sukcesami
i laurami w olimpiadach i konkursach przyjdzie jeszcze czas.
Był to z pewnością rok niezwykle dynamiczny w oświacie. Rok realizacji zmian
w systemie oświaty oraz rok
przygotowań do wprowadzania kolejnych już od września
2012r. We wrześniu ruszy
przygotowywana od wielu
miesięcy reforma szkolnictwa
zawodowego. Sześciolatki,
które zgodnie z wolą rodziców usłyszą pierwszy dzwonek też już sposobią się do
szkoły.
My, jak zwykle, proponujemy Państwu tematycznie różnorodny numer. Ale
też trzy wiosenne miesiące tego roku obfitowały w tak wiele przedsięwzięć, że nie sposób ich chociażby nie wspomnieć. Prezentujemy ku refleksji niepokojące dane wskazujące na powiększanie się
obszarów jałowych edukacyjnie w naszym województwie,
obszarów pozbawionych placówek oświatowych i dostępu
do powszechnej edukacji w jej
wymiarze elementarnym.

Z drugiej strony cieszy nas
niezmiernie sukces, choćby
najmniejszy, każdego dziecka.
Dla tych najmłodszych, dzieci
6-letnich, sukcesem jest sama
ich obecność w szkole, sprostanie nowym wyzwaniom, ale
też pokazanie rówieśnikom,
że edukacja dzieci sześcioletnich nie musi być medialnym
sporem; może być metodycznie przygotowaną i sprawnie
realizowaną praktyką codzienności. Gimnazjaliści, u progu
zmian w szkolnictwie ponadgimnazj alny m otrzym ują
w tym numerze najważniejsze
informacje dotyczące oferty,
szczegółów programowych
i perspektyw kształcenia. Podsumowujemy kolejną edycję
Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Tym razem wręczenie
nagród odbyło się w prehistorycznej scenerii krasiejowskiego JuraParku. Moc atrakcji, jaka spotkała w tym miejscu
laureatów, ich rodziców i nauczycieli była tak wielka, że
niełatwo będzie ją w przyszłości powtórzyć. Choć z pewnością warto. Zdajemy też
sprawozdanie z Gali Wojewódzkiej konkursu Ministra
Edukacji Narodowej „Mam 6
lat”, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej
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nr 20 w Opolu oraz z konferencji zrealizowanej w związku z obchodami Roku Janusza
Korczaka.
Ewaluatorzy dzielą
się spostrzeżeniami z udziału
w II Międzynarodowej Konferencji poświęconej jakości
w edukacji oraz z wizyty studyjnej, odbytej tym razem do
Szwecji. Zbliżające się wakacje
będą chwilą wytchnienia od
codziennej nauki i pracy.
Sprawmy wszyscy razem, aby
były one bezpieczne. Apeluję
do wszystkich wychowawców, opiekunów i organizatorów letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży o właściwe
przygotowanie organizacyjne
i o priorytetowe potraktowanie kwestii bezpieczeństwa
powierzonych waszej opiece
dzieci. Do was uczniowie,
apeluję o rozsądek i mądrość
w czasie wypoczynku. Niech
wakacyjna przygoda nie przysłoni wam racjonalnego spojrzenia na otaczający świat.
Niech bezpieczeństwo, wasze
i waszych rówieśników będzie
podczas nadchodzących wakacji dla was najważniejsze.
Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,
Pracownicy Szkół i Placówek
Oświatowych!
W związku ze zbliżającymi się wakacjami życzę
Wam wszystkim, abyście
w ich trakcie zrealizowali
wszystkie plany z nimi związane. Życzę, aby dopisała pogoda, a ci, w gronie których oddawać się będziecie odpoczynkowi byli nie tylko doskonałymi kompanami w przygodzie, ale i odpowiedzialnymi
towarzyszami w chwilach
trudnych. Do zobaczenia we
wrześniu!
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
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Wojewódzka Gala Konkursu
Ministra Edukacji Narodowej „MAM 6 LAT”.
Piotr Dedyk

Wydarzenia

29 maja 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr
20 im. Księcia Jana Dobrego
w Opolu odbyła się uroczystość
podsumowująca wojewódzki
etap konkursu „Mam 6 lat”. Pomysłodawcą i inicjatorem
przedsięwzięcia jest Krystyna
Szumilas – Minister Edukacji
Narodowej. Celem konkursu
jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich
do edukacji szkolnej oraz
wsparcie współpracy między radami. Organizatorem i gospodarzem gali w Opolu była Halina Bilik – Opolski Kurator
Oświaty. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością znamienici
goście – Anna DakowiczNawrocka – zastępca dyrektora
Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEN,
Stanisław Kowalczyk – zastępca
burmistrza Miasta Brzegu, Rajmund Miller – Poseł na Sejm
RP, Krzysztof Grzęda – zastępca dyrektora Departamentu
Edukacji i Rynku Pracy Urzędu
Marszałkowskiego. Obecni byli
również rodzice i dyrektorzy
szkół i przedszkoli biorących
udział w konkursie, przedstawiciele organów prowadzących,
dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawiciele mediów oraz członkowie
kapituły powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która
oceniała projekty konkursowe.
Galę rozpoczęło wystąpienie Haliny Bilik, która podziękowała wszystkim osobom
zaangażowanym w program
działań związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Pani Kurator zwróciła uwagę na to, że
moment przejścia z przedszkola
do szkoły jest bardzo ważną
chwilą w życiu całej rodziny –

Otwarcie uroczystości - Halina Bilik Opolski Kurator Oświaty.
zwłaszcza dla sześciolatka, dlatego powinniśmy zadbać o właściwą adaptację dziecka w szkole. Podobne przekonanie wyraziła Anna Dakowicz-Nawrocka,
która zabrała głos po Opolskim
Kuratorze Oświaty, dodając ponadto, że obok adaptacji istotna
jest także współpraca z rodzicami, która powinna ułatwiać podejmowanie decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu nauki ich
dzieci w szkole.
Konkurs podsumowała
dr Stanisława Włoch – przewodnicząca kapituły, gratulując
wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu nadesłanych
prac i życząc im dalszych sukcesów w wspieraniu sześciolatków w trudnej drodze do dojrzałości.
Na konkurs wpłynęło
13 projektów, które oceniła
Kapituła w składzie: przewodnicząca – dr Stanisława Włoch –
zastępca dyrektora ds. kształcenia studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, Piotr Guzik –
dziennikarz Gazety Wyborczej
w Opolu, Zbigniew Kubalańca –
Departament Edukacji i Rynku
Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Bogusława Mali-
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nowska-Rutkowska – Konsultant Pracowni Organizacji
i Zarządzania Oświatą – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Gizela Przybyła –
dyrektor Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku, Halina Pilarz –
starszy wizytator Wydziału
Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty
w Opolu. Kapituła najwyżej
oceniła sprawozdania Rad Rodziców trzech szkół podstawowych i trzech przedszkoli, których przedstawiciele reprezentować będą województwo
opolskie w ogólnopolskim finale
konkursu w Warszawie, w dniu
4 czerwca 2012 r.:
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana
Dobrego w Opolu
 Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Moszczance
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu
 Przedszkole Publiczne nr 33
„Karolinka” w Opolu
 Przedszkole Publiczne nr 10
w Brzegu
 Publiczne Przedszkole nr 3
w Gogolinie

NR

Punktem kulminacyjnym gali był
występ artystyczny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr
20 w Opolu – występ był tym
ważniejszy, że wszyscy występujący to uczniowie, którzy
rozpoczęli edukację w wieku
6 lat. Różnorodny program artystyczny i piękne ludowe stroje uatrakcyjniły przedstawienie,
które zostało nagrodzone gorącymi oklaskami zgromadzonych
gości. Poza oklaskami mali artyści otrzymali słodkie upominki
ufundowane przez Opolskiego
Kuratora Oświaty.
O słuszności idei obniżenia wieku szkolnego przekonywali reprezentanci Rad Rodziców, którzy są rodzicami
6-latków w szkole. Mówili oni
o swoich doświadczeniach;
o tym, że ich decyzja była świadoma i na czym ta świadomość
polega. Mocno wyeksponowali
oni korzyści wynikające z ich
decyzji o wysłaniu dziecka
w wieku 6 lat do szkoły.
W sz y st k i e sz k o ł y
i przedszkola uczestniczące
w konkursie otrzymały listy gra-

tulacyjne oraz pamiątkowe tablice: "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły" i "Szkoła
przyjazna dla sześciolatka", które wręczyła Anna DakowiczNawrocka wraz z Haliną Bilik.
Szkoły i przedszkola, które
przygotowały najlepsze projekty
otrzymały nagrody – zabawki
i pomoce naukowe.
Podczas uroczystości,
Bożena Hebda-Kozłowska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu
i Alfreda Ludwiczyńska-Popera
– dyrektor Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu, zaprezentowały działania Rady Rodziców podejmowane
wraz z Radą Pedagogiczną w ich
placówkach.
Podsumowaniem gali
było wystąpienie Urszuli Gamrot-Ciemny – dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Opolu, która przedstawiła
psychologiczne aspekty rozwoju
dziecka w kontekście edukacji
szkolnej.
Wszystkich uczestników gali pożegnał Rafał Rippel –

11

/

2012

Opolski Wicekurator Oświaty,
życząc sześciolatkom i ich rodzicom wielu sukcesów.
Całość zakończyła się
poczęstunkiem gości przygotowanym przez uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych nr 4 z Opola.
Dziękujemy wszystkim
przybyłym Gościom, Kapitule,
Radom Rodziców, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr
20 z Opola – Bożenie HebdzieKozłowskiej za wspaniałe przyjęcie wszystkich przybyłych na
galę oraz dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych nr 4 z Opola – Bożenie Czapskiej-Czoch
za gastronomiczną oprawę uroczystości.
Gratulujemy także Dzieciom –
odwagi i wytrwałości.
Piotr Dedyk –
wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Wydarzenia

Występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 z Opola.
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Konkursy przedmiotowe w 2012 zakończone.
Majówka Mistrzów w Krasiejowie.
Mariusz Mueller
„Majówka Mistrzów” – pod
takim hasłem odbyło się
w piątek 18 kwietnia 2012 r.
w Krasiejowie podsumowanie całorocznej pracy dla
Laureatów
Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych
szkół podstawowych i gimnazjalnych, za mijający niebawem rok szkolny.
Uroczyste rozdanie dyplomów laureatom wspomnianych konkursów praktykuje się
regularnie. W tym roku jako nowum zaproponowaliśmy piknik
na terenie JuraParku w Krasiejowie, który staje się coraz bardziej
popularnym miejscem w Polsce,
gdzie można i posmakować nieco
prehistorii i zażyć rekreacji „w
pięknych okolicznościach przyrody”. I w takich właśnie „okolicznościach przyrody”, mijał ten
piątkowy dzień dla całej rzeszy

młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
Zanim jednak mistrzowie dziedzin wszelakich otrzymali
dyplomy i upominki z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty, zaproszeni goście zażywali promieni
majowego słońca. Wtedy to w
jego blasku nieoczekiwanie na reprezentacyjnym pasażu JuraParku
– pojawiła się Orkiestra Zespołu
Szkół
Żeglugi
Śródlądowej
z Kędzierzyna-Koźla. Dzięki prawdziwym artystom ulicznej parady nastrój zrobił się tyleż odświętny, co niemalże karnawałowy. Takty swobodnego grania
marszy i jazzowych szlagierów,
były podane w ekskluzywnym sosie happeningowego show. Mistrzowie ceremonii odegrali
swoje role jak przystało, a nawet
więcej – bo i pokazały się jasno
czytelne dla zgromadzonej widowni wątki, jeśli tak można powiedzieć, swingująco-raperskie,
i myślę, że to połączenie nie bę-

dzie w tym wypadku dla żadnej z
tych formacji muzycznych obraźliwe.
Po takim paradnym
otwarciu impreza nie mogła się
nie udać, choć na wręczenie tak
dużej ilości dyplomów trochę
czasu musiało upłynąć. Jednakże
jak dowiedzieliśmy się pocztą
pantoflową – nie było nudno.
Uroczyste momenty gratulacji
i „namaszczania” zwycięzców
wieńcami laurowymi odbyły się
w dwóch turach: osobno gimnazjaliści, osobno uczniowie szkół
podstawowych. Przeto i orkiestra, ku uciesze zgromadzonych,
wystąpiła z programem dwukrotnie. Dźwięki muzyki prowokowanej przez instrumenty dęte nie
były jedynymi, jakie uświetniały
galę w Krasiejowie. Bowiem pomiędzy grupami laureatów poszczególnych konkursów występowali zaproszeni artyści.
Na przygotowanej scenie w gustownym namiocie spo-

Wydarzenia
Występ Orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla.
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rych rozmiarów występowała
trójka jakże utalentowanych artystów ze studia piosenki działającego od lat przy Młodzieżowym
Domu Kultury w Opolu, która
to instytucja od dawna owocnie
współpracuje
z
Kuratorium
Oświaty w Opolu przy organizacji wojewódzkich konkursów
przedmiotowych. Wśród artystów występujących na scenie
mogliśmy zobaczyć również młodego i bardzo utalentowanego
wokalistę – Piotra Zioła, który
wystąpił przy akompaniamencie
gitar, na których grał jego tato.
Śpiewanie Piotra przypadło do
gustu publiczności nie tylko tej
zgromadzonej w Krasiejowie, bowiem jest on znany jako uczestnik półfinałowych występów
w telewizyjnym programie muzycznym – X Faktor. Było miło
i różnorodnie nie tylko ze względu na część artystyczną. Dzięki
uprzejmości JuraParku zaproszeni goście mogli cały dzień korzystać z licznych atrakcji skupionych w obiekcie, m.in. udać się
do nowo otwartego oceanarium.
Na zakończenie pozostaje pogratulować jeszcze raz
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Orkiestra ZSŻŚ z Kędzierzyna-Koźla.
zdobytych laurów zwycięzcom
tegorocznych
wojewódzkich
konkursów
przedmiotowych
i życzyć udanych wakacji. To
wielka satysfakcja dla rodziców
i nauczycieli, a przede wszystkim
dla samych uczestników, którzy
wykazali się nieprzeciętną wiedzą
i umiejętnościami oraz siłą charakteru w rozgrywkach konkursowych. Choć poczucie dobrze
spełnionego zadania i osobista sa-

tysfakcja już jest nagrodą samą
w sobie, to poprzez aktywną formę finałowego rozdania dyplomów chcielibyśmy wszystkim zaangażowanym w codzienną pracę
naszych laureatów podziękować
za włożony trud.
Mariusz Mueller –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Wydarzenia

Ceremonia wręczania dyplomów laureatom konkursów przedmiotowych.
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„Nie ma dzieci – są ludzie”
– o dziedzictwie Janusza Korczaka.
Liliana Bisowska

Wydarzenia

Rok 2012 jest dla
wszystkich osób związanych
z szeroko pojętą oświatą i wychowaniem rokiem wyjątkowym. Obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę tragicznej śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie zagłady w Treblince, ale także setną
rocznicę utworzenia przez tego
wybitnego wizjonera i arcymistrza
myśli pedagogicznej Domu Sierot
w Warszawie. Idee, które Janusz
Korczak artykułował w czasach
sobie współczesnych nie tylko nie
straciły na aktualności, ale pozostają wciąż najważniejszym zadaniem dla wszystkich, którym los
dziecka leży głęboko na sercu. Janusz Korczak mawiał, że „nie ma
dzieci - są ludzie. Każde dziecko
ma prawo do nauki i zabawy. Każde powinno poznać przyjaźń, dowiedzieć się od dorosłych co to
szacunek i tolerancja”. Rok 2012,
ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka, winien nam o tym przypomnieć i stać się wreszcie punktem
zwrotnym w kształtowaniu relacji
pomiędzy światem dorosłych
i światem dzieci, relacji, w której
dorosły zawsze będzie na uprzywilejowanej pozycji.
Stary Doktor to niekwestionowany autorytet moralny
i intelektualny, który całym swoim
życiem zaświadczał, że głoszone
przez niego postulaty są sensem
jego istnienia i społecznego funkcjonowania. Nie poświęcał się dla
dzieci, on z nimi żył, pracował
i czerpał z tego autentyczną radość.

Najważniejsze z idei
Korczaka układają się w triadę
godności dziecka, praw dziecka
i dziecięcego obywatelstwa.
Wcielenie ich w życie wydaje się
być prostym zadaniem, jednak po
stu latach od ich wyartykułowania
nadal nie udało się osiągnąć stanu,
w którym z dumą moglibyśmy powiedzieć, że marzenia Janusza
Korczaka spełniły się, choć przecież tragiczne realia zawieruchy
wojennej nie są już czynnikiem
hamującym możność wcielania
tychże marzeń w życie.
Janusz Korczak bezlitośnie strofował sobie współczesnych, że „wychowanie dziecka to
nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli”, to odpowiedzialne zadanie, które my – dorośli musimy wypełniać odpowiedzialnie, rozsądnie i z wagą przywiązywaną do najmniejszych
szczegółów. Winniśmy być
z dzieckiem, towarzyszyć mu
w odkrywaniu świata, zachęcać
do zgłębiania jego tajemnic, rozmawiać z nim, wsłuchiwać się w
każde słowo, by nie zgubić sensu
jego wypowiedzi, by odnaleźć
w nich to, czego wyartykułować
jeszcze nie potrafi. Mamy dziecko
szanować, starać się rozumieć, ale
także pozwalać mu popełniać błędy, zbaczać z wytyczonej przez
nas drogi, by dążyło do samorozwoju przez pracę nad własnym
charakterem, zbieranie własnych
doświadczeń, chęć doskonalenia
się i eliminowania pomyłek. Korczak mówił, że dziecko jest

???
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„cudzoziemcem; nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie
zna praw i zwyczajów. Potrzebny
mu przewodnik, który grzecznie
odpowie na pytanie”. Takimi
przewodnikami winniśmy być –
czerpać radość ze wspólnego wędrowania po tym świecie, wzajemnie uczyć się od siebie i rozwijać.
Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka jest ciągle
aktualne, żywe i inspirujące. Łączy
refleksję nad człowiekiem i wychowaniem z ich ujęciem czysto
praktycznym. Marzenie o świecie
przyjaznym dziecku czyni to dziedzictwo ponadczasowym, a walkę
o godność dziecka wciąż aktualną.
Prawa dziecka formułowane przez
Janusza Korczaka podkreślają
podmiotowość dziecka, jego autonomię, mówią o potrzebie porozumienia i współpracy z dzieckiem, o akceptowaniu trudu jego
rozwoju, wiedzy i niewiedzy,
twórczości, sukcesów i porażek.
Zwracają szczególną uwagę na
konieczność reprezentowania postawy wrażliwości wobec dziecięcej krzywdy i dziecięcego bólu.
Respektowanie tychże praw ma
finalnie doprowadzić do kształtowania młodych ludzi w taki sposób, by byli w pełni przygotowani
do aktywnego i odpowiedzialnego
funkcjonowania w społeczeństwie, do udziału w kulturze, korzystania z dobrodziejstw postępu, do pełnej samodzielności
i otwartości na potrzeby drugiego
człowieka. Janusz Korczak z całą
pewnością był pierwszym rzecznikiem praw dziecka; mozolnie
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Wystąpienie Opolskiego Kuratora Oświaty.
geniuszowi, a nade wszystko sercu prawdziwie otwartemu na najmłodszych. Dodatkowo stanowił
także okazję do pokazania, w jaki
sposób dziś czerpiemy z idei Korczaka, ile się od niego wciąż na
nowo uczymy i jak wiele mu zawdzięczamy.
Konferencję rozpoczęliśmy od odczytania uchwały Sejmu
RP w sprawie ustanowienia roku
2012 Rokiem Janusza Korczaka.
Następnie Opolski Kurator
Oświaty Halina Bilik przybliżyła
sylwetkę Starego Doktora
i przedstawiła fundamenty jego
pedagogiki opartej na zrozumieniu dziecka i otwartości na jego
specyficzne potrzeby. Wstępem
do części poświęconej Sejmowi
Dzieci i Młodzieży był z kolei fragment filmu „Król Maciuś I” zatytułowany „Sejm”.
1 czerwca 2012 roku
Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się
już po raz osiemnasty. Tegoroczna sesja skupiała się będzie na pedagogice Janusza Korczaka i jego
przesłaniu wychowawczym. Celem projektu, którego wiodącym
hasłem w bieżącym roku jest
„Szkoła demokracji” jest rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy o możliwościach podejmowania aktywności społecznej w swoich szkołach i zwiększenia wiedzy
o szkolnych instytucjach demokratycznych. Obrady stanowią dla
młodzieży znakomitą okazję do
zaprezentowania swoich poglądów i wyrażenia opinii w sprawach istotnych dla kraju oraz śro-
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dowiska lokalnego. Jednocześnie
są także wartościową lekcją wychowania obywatelskiego, a tegoroczna edycja dodatkowo promuje takie wartości jak wrażliwość
społeczna, samorządność, aktywność, umiejętność animowania życia szkolnego, co ma szansę przełożenia się na kreowanie liderów
społecznych w przyszłości. Młodzi
posłowie mają szansę lepszego
poznania zasad funkcjonowania
demokratycznego państwa i społeczeństwa na żywo uczestnicząc
w procesie legislacyjnym, procedując w Sejmie uchwałę. Projekt
„Sejm Dzieci i Młodzieży” skierowany jest corocznie do uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku zadaniem dwuosobowych zespołów było przeprowadzenie debaty dotyczącej
możliwości rozwoju samorządności na niwie szkolnej. Na uroczystej sesji w dniu 1 czerwca, kiedy
władza przechodzi w ręce dzieci
i młodzieży nasze województwo
reprezentować będzie 12 młodych posłów. Z całą pewnością
sukces, który osiągnęli sprawi, że
już zawsze będą aktywnymi animatorami społeczności lokalnych,
życia szkolnego i pozaszkolnego,
przyszłymi liderami i propagatorami idei aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym.

Wydarzenia

i konsekwentnie w swoich liczn ych publikacjach u czył
„pedagogiki miłości”, swoim życiem dawał najznakomitszy przykład i świadectwo skuteczności
przyjętych przez siebie założeń.
Jako jego spadkobiercy – my nauczyciele, pedagodzy, rodzice –
winniśmy podążać wskazaną nam
drogą. Jak przekornie mówi
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak – to my dorośli mamy pracę domową do odrobienia – to
„zadanie edukacyjne dla instytucji
oświatowych, dla mediów, polityków i wszystkich, którym leży na
sercu dobro dziecka i przyszłość
świata”. Zauważajmy w dzieciach
pełnoprawnych członków wspólnot, w których sami funkcjonujemy, nie odmawiajmy dzieciom
obywatelstwa, które przysługuje
im naturalnie, choć na nieco innych warunkach; pozwólmy im się
rozwijać, wypowiadać swoje myśli, ferować własne wyroki, formułować sądy. O ile trafniejsze są
one niejednokrotnie od naszych –
obarczonych doświadczeniem,
stereotypami, schematycznym
pojmowaniem świata i jego prawideł. Janusz Korczak wciąż uczy
nas na nowo. Mówi jak kochać
dziecko mądrą miłością, jak wychowywać do tolerancji, dialogu,
samorządności, demokracji.
25 maja 2012 r. w Sali
Herbowej Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego odbyła się konferencja pod korczakowskim hasłem „Nie ma dzieci – są ludzie”.
Pierwszym do niej przyczynkiem był Rok Janusza Korczaka, drugim natomiast XVIII sesja
Sejmu Dzieci i Młodzieży; wszak
idea samorządności młodych, oddanie im głosu w sprawach ważkich i niebagatelnych dla naszej
wspólnej przyszłości wyrasta
wprost z pedagogiki korczakowskiej, z jego myśli, która łamała
wówczas, ale także współcześnie
wiele konwencji i stereotypów,
z jego marzeń – nadal nie do końca spełnionych.
Bogaty i zróżnicowany
program spotkania pozwolił nie
tylko przybliżyć postać tego największego z wielkich pedagogów,
czy wręcz odkryć go takim, jakiego nie wszyscy znamy, ale także
złożyć hołd jego wizjonerstwu,
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Mandat posła z rąk Wojewody
Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

Adrian Chajec i Jakub Mazur z I Liceum Ogólno-
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kształcącego Carolinum
w Nysie
Maciej Pietruńko i Paweł
Szewczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie
Dorota Nogala i Michał
Ożóg z I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu
Katarzyna Matykiewicz
i Martyna Magiera z Publicznego Gimnazjum nr 7
w Opolu
Anna Woźniak i Magdalena Stężowska z Gimnazjum nr 2 w Nysie
Joanna Suchańska i Stefania Pogrzeba z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu
Wielkim

Wydarzenia

Uczniowie Carolinum,
którzy w rywalizacji o mandat poselski uzyskali największą liczbę
punktów w naszym województwie w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Akademia demokracji”
mówili o edukacyjnej roli szkoły
w propagowaniu demokracji oraz
kształtowaniu postaw obywatelskich, przedstawili także wnioski z
debaty, która przyniosła im zwycięstwo.
Kolejne punkty programu konferencji skupiały się wokół
Janusza Korczaka i jego przesłania
wychowawczego. Zebranym
przedstawiono prezentacje multimedialne „Stary Doktor oczami
sobie współczesnych” i „Z pamiętnika dzieci”. Stanowiły one
konfrontację korczakowskich marzeń o świecie bez okrucieństwa
i niesprawiedliwości ze smutną
rzeczywistością, jakże daleką od
postulowanego ideału. Goście wysłuchali ponadto fragmentów
wiersza „O Januszu Korczaku”,
„Trenu ku czci Janusza Korczaka”
oraz wspomnień ukazujących – niczym fotografie – Starego Doktora w działaniu. Emocjonalny ładunek, jaki ze sobą niosły wywołał
wiele wzruszeń wśród uczestników naszej imprezy i stał się przyczynkiem do chwil naprawdę głębokiej refleksji nad dzieckiem, nad
miejscem mu przynależnym
w każdej ze społeczności: w ro-

dzinie, w szkole, w społeczeństwie oraz nad ogromem krzywd
i bólu, z których korczakowskie
przesłanie wyrosło.
Rzeczywistość, w której
żył i pracował Janusz Korczak
i z którą heroicznie się zmagał
walcząc o godność i elementarne
prawo do życia i śmierci swoich
podopiecznych, wprost przełożyła
się na głoszone przez niego idee
stanowiące podwaliny Konwencji
Praw Dziecka. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z historią
praw dziecka oraz rolą, jaką Polska i sam Janusz Korczak odegrali
w tej sferze.
W obliczu krzywdy, wyzysku, tragedii i śmierci, Janusz
Korczak – wbrew przeciwnościom – dbał o pełny rozwój wychowanków. Na tym właśnie polu
zdobył sobie szczególny autorytet, poparty własną działalnością
reformatorską, wychowawczą
i pedagogiczną. Wszystko po to,
by z dzieci, którymi się opiekował, wyrośli ludzie sprawiedliwi
i pożyteczni. Miał niezwykłe pomysły, stosował niekonwencjonalne techniki wychowawcze.
W tworzonym przez siebie Domu wprowadził tablice porozumiewania się z dziećmi, „skrzynkę
do listów”, szafę znalezionych
rzeczy, gazetkę dziecięcą, wspólne posiedzenia z dziećmi, system
dyżurów i sąd koleżeński z oryginalnym systemem przebaczania,
powołał do życia „Mały Przegląd”
– pierwsze na świecie pismo redagowane dla dzieci i przez dzieci.
Popularne były „zakłady o coś”,
„listy wczesnego wstawania”,
„plebiscyty” i pocztówki będące
formą wyróżnienia. Dzięki stosowanym przez Korczaka „urządzeniom pedagogicznym” realne
do osiągnięcia stawały się cele
i wartości pedagogiki Starego
Doktora, takie jak demokracja
i dialog, obywatelstwo i podmiotowość dziecka, śmiałość i samokontrola, radość i uśmiech, twórczość i indywidualność. Wszystkie
one stanowią niekwestionowane
bogactwo spuścizny Janusza Korczaka; spuścizny wciąż żywej i inspirującej, o czym mogli przekonać się goście konferencji, których uczniowie Zespołu Szkół
w Dobrzeniu Wielkim zapoznali
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ze swoimi pomysłami na rozwijanie samorządności, a tym samym
wskazali,w jaki sposób zaszczepione przez Korczaka rozwiązania
mogą prawdziwie rozkwitać i stawać się naprawdę solidną podstawą do budowania twórczych
i owocnych relacji między światem dzieci i światem dorosłych.
Konferencji towarzyszyła tematycznie związana z dziedzictwem Janusza Korczaka pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów szkół naszego
województwa.
Na zakończenie spotkania pamięć Janusza Korczaka
uczciliśmy w niecodzienny sposób, który idealnie wpisuje się
w jego przesłanie, wszak Stary
Doktor uważał, że marzenia są
jedną z najważniejszych wartości
w życiu każdego człowieka; mawiał, że stanowią „kompas naszego życia.” Z tego względu na finał
konferencji sprzed Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w niebo
poszybowały baloniki niosące największe marzenia uczestników
spotkania, w tym marzenia
o świecie przyjaznym dziecku –
świecie, o jakim marzył Janusz
Korczak.
Za pomoc w przygotowaniu spotkania specjalne podziękowania składam dyrektorom, nauczycielom, a przede wszystkim
dzieciom i młodzieży Zespołu
Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Zdzieszowicach, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Polskiej
Nowej Wsi, Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu, Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu, Zespołu
Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu.
Liliana Bisowska Dyrektor Wydziału
Organizacji i Pragmatyki
Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Opolu.

NR

11

/

2012

Podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Kresach Wschodnich.
Iwona Polewska
„Tymczasem przenoś moją duszę
utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych
łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem
rozciągnionych”
Adam Mickiewicz
Losy człowieka zależą
od wielu czynników: środowiska z jakiego pochodzi, jego
otoczenia oraz czasów w jakich
przyszło mu żyć. Historia wywiera wpływ na losy jednostek
czy nawet całych pokoleń.

K r esy W sch odn ie
nadal stanowią ważny element
świadomości narodowej Polaków. Poznając historię naszej
ojczyzny, uświadamiamy sobie,
że wiele ważnych dla nas wydarzeń wiąże się z wschodnimi terenami Rzeczpospolitej.
W dniu 25 maja br.
w Opolskim Ratuszu odbyło się
uroczyste podsumowanie II
Wojewódzkiego konkursu wiedzy o Kresach Wschodnich.
Organizatorem spotkania byli Prezydent Miasta Opole

Organizatorem konkursu jest Opolski Kurator
Oświaty, patronat objął Marszałek Województwa Opolskiego,
a opiekę merytoryczną sprawował Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
W tegorocznej edycji
nagrodzono prace 14 uczniów
w tym: 9 ze szkół gimnazjalnych
i 5 ponadgimnazjalnych. Ogółem
wpłynęło 31 prac.
Założeniem organizatorów było zainteresowanie tematyką kresową młodzieży zarówno tej mającej korzenie
kresowe jak i osób chcących
zgłębić tę tematykę. Dlatego
w II edycji ponownie pojawiły
się tematy wymagające dotarcia
i bezpośredniego spotkania
młodych ludzi ze świadkami wydarzeń historycznych, jak i takie, które wymagają wyszukiwania nowych źródeł historycznych i pamiątek.
Konkurs ma już stałych współpracowników - członków Komisji Konkursowej:
 prof. dr hab. Barbara Kubis
- Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego – przewodnicząca komisji
 Irena Kalita - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kr esów Południowo
– Wschodnich - Oddział
Opole
 Janusz Berdzik konsultant
MODN w Opolu
 Beata Kwiatoń-Czernik
nauczyciel GimnazjalnoLicealnego Zespołu Szkół
w Wołczynie
 Joanna Piłat nauczyciel do-
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radca metodyczny PODN
w Kluczborku
 Celina Zając dyrektor PSP
nr 1 w Wołczynie.
W pracach Komisji Konkursowej brała udział Joanna Kisielewska inspektor Referatu Nauki i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego. Koordynatorami
konkursu są st. wizytator Halina Pilarz WWSE i st. wizytator Iwona Polewska WEK
Kuratorium Oświaty w Opolu.
W dniu 07.03.2012 r.
w K ur a tor i um O św ia t y
w Opolu nastąpiło rozstrzygnięcie, przyznano nagrody w kategoriach:
Gimnazjum:
Twierdze kresowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Forma pracy: album,
prezentacja PowerPoint lub
przewodnik.
I miejsce Anna Ganowska,
Publiczne Gimnazjum
nr 7 w Opolu. „Twierdze
Kresowe Rzeczypospolitej
Obojga Narodów” – album.
Opiekun Dariusz Gołębiowski.
II miejsce Patryk Kuc, Publiczne Gimnazjum nr 9
w Opolu. „Śladami bohaterów Trylogii czyli Twierdze
Kresowe” – prezentacja.
Opiekun Arkadiusz Wickiewicz

Wydarzenia

Kresy - szczególne
miejsce w naszej historii, pamięci, kulturze. Inspirowały twórczość znanych poetów, pisarzy
i malarzy. Przywoływane we
wspomnieniach rodzinnych
przetrwały czas, kiedy oficjalnie
nie można było o nich mówić.
Budzą tęsknotę i sprawiają, że
nieznani sobie ludzie stają się
nagle bliscy, gdy odnajdą wspólne - kresowe - korzenie. Chociaż nie ma ich na żadnej współczesnej mapie chce się je odwiedzić. Były miejscem wielkich
zmian politycznych i społecznych, wydarzeń, które odcisnęły
piętno na losach pokoleń.

Ryszard Zembaczyński oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo –
Wschodnich - Oddział Opole.

III miejsce Paweł Rzepka,
Publiczne Gimnazjum w
Praszce. „Twierdze na Kresach Wschodnich” – przewodnik w formie prezentacji.
Opiekun Anna Sikorska.
Wyróżnienie Marta Kochanowska, Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu,
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„Twierdze Kresowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów”
– prezentacja. Opiekun Dariusz Gołębiowski.
Życie codzienne na Kresach
– wspomnienia rodzinne.
Forma pracy: prezentacja PowerPoint, pamiętnik lub album.
I

miejsce Aleksandra
Szwec, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Baborowie,
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi.
„Życie codzienne na Kresach
Wschodnich na podstawie
wspomnień na podstawie
wspomnień mojej prababci
Marii Waga” – pamiętnik.
Opiekun Bożena Bensz.

II miejsce Angelika Weselak, Publiczne Gimnazjum nr
1 w Prudniku. „Rany, które
się nie goją…” Życie codzienne na kresach – wspomnienia rodzinne – pamiętnik. Opiekun Katarzyna
Rudzka.

Wydarzenia

III miejsce Piotr Pawliszyn,
Zespół Szkół Ogólnokształcących - Gimnazjum nr 1
w Kluczborku „Wspomnienia mojej cioci Walerii
Boczarskiej z Mielnicy Podolskiej”, prezentacja DVD.
Opiekun Witold Goliński.
Syberia w oczach dziecka.
Wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na Syberii. Forma pracy: wywiad.
I miejsce Marta Grygiel,
Adrianna Małolepszy, Publiczne Gimnazjum nr 7
w Opolu, „Wspomnienia
z dzieciństwa spędzonego na
Syberii. Wywiad z Genowefą
Biernat” - Syberia w oczach
dziecka. Opiekun Dariusz
Gołębiowski.

Szkoła ponadgimnazjalna:
Działalność jednego z królów polskich w Wilnie lub
we Lwowie w wybranym
okresie historycznym.
Forma pracy: prezentacja lub
esej.
I miejsce Justyna Grębowiec, Zespół Szkół Rolniczych CKP Technikum Agrobiznesu w Grodkowie. „Jan
III Sobieski – magnat kresowy” (działalność króla we
Lwowie), prezentacja. Opiekun Regina Synówka.
II miejsce Katarzyna Homontowska, Zespół Szkół
Rolniczych CKP Technikum
Agrobiznesu w Grodkowie,
„Jan III Sobieski – magnat
lwowski”, esej. Opiekun Regina Synówka.
III miejsce Izabela Piwoda,
II liceum Ogólnokształcące
im. Z. Herberta w Brzegu.
„Działalność Stefana Batorego w Wilnie”, prezentacja.
Opiekun Piotr Medyński.
Szlak bojowy wybranej formacji wojskowej wywodzącej się z dawnych
Kresów RP. Forma pracy:
album, prezentacja, lub pamiętnik.
Wyróżnienie
Janusz Sosnowski,
Technikum
Agrobiznesu w Polanowicach. „Podlaska Brygada Kawalerii”, prezentacja. Opiekun Karolina Kryściak.
Syberia w oczach dziecka.
Wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na Syberii. Forma pracy: esej.
Wyróżnienie Daniel Makuch, Publicz ne L iceum
Ogólnokształcące nr VI im.
gen. Leopolda Okulickiego
Niedźwiadka w Opolu.
„Aktor”, esej. Opiekun Ro-
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mana Kwiecińska.
Dziękujemy fundatorom nagród: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Opolskiego, Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich - Oddział Opole, Związkowi Sybiraków.
Uhonorowano także
trud opiekunów, nauczyciele
otr z ymali podz iękowania
i książki prof. Barbary Kubis
z Instytutu Historii UO "Losy
Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP (19441945)” ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo –
Wschodnich - Oddział Opole
Co konkurs wnosi do
naszej wiedzy, czy pokazuje jakie były kresy naprawdę? Przeglądając prace uczniów, którzy
utrwalili wspomnienia świadków i uczestników wydarzeń na
dawnych Kresach Rzeczypospolitej, dotarli do dokumentów
i pamiątek, możemy zobaczyć,
jak widzieli je ich mieszkańcy.
Poznać miejsca, w których żyli,
trudy, z jakimi przyszło im się
zmagać. Uczestnicy podkreślali
ciekawą tematykę i zróżnicowane formy realizacji prac np. za
pomocą technik multimedialnych.
Iwona Polewska –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Zmiany w przepisach prawa oświatowego i funkcjonowania kuratorium oświaty opublikowane w okresie
od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r.
Dagmara Karońska - Maj
1. Ustawa z dnia 27 stycznia
2012 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 176.)
Data wejścia w życie:
2 marca 2012 r.

3. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 188.)
Data wejścia w życie:
1 września 2012 r.
4. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 186.)
Data wejścia w życie:
1 września 2012 r.
5. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie

6. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 204.)
Data wejścia w życie:
1 września 2012 r.
7. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
8 lutego 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 205.)
Data wejścia w życie:
23 lutego 2012 r.
8. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 262.)
Data wejścia w życie:
1 września 2012 r.
9. Rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia metryki sprawy.

OŚWIAT A

(Dz. U. z 2012 r. poz. 250.)
Data wejścia w życie:
7 marca 2012 r.
10. Rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 marca 2012r.
w sprawie rodzaju spraw,
w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy
jest wyłączony.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 269.)
Data wejścia w życie:
13 marca 2012 r.
11. Zarządzenie Nr 11 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16
lutego 2012 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu
Edukacji Narodowej.
(M. P. z 2012 r. poz. 80.)
Data wejścia w życie:
28 lutego 2012 r.
12. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy
o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny,
życia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 300.)
Data wejścia w życie:
1 września 2012 r.

Prawo Oświatowe

2. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
3 lutego 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 174.)
Data wejścia w życie:
2 marca 2012 r.

podstawy programowej
kształcenia w zawodach.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 184.)
Data wejścia w życie:
1 września 2012 r.

13. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
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8 marca 2012 r. w sprawie
minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi
oprogramowania służącego
prowadzeniu lokalnych baz
danych SIO, udostępnianego
przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać
inne niż udostępniane przez
ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania
oprogramowanie służące
prowadzeniu lokalnych baz
danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO,
a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 321.)
Data wejścia w życie:
30 kwietnia 2012 r.

Analizy, podsumowania

14. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
22 marca 2012 r. w sprawie
warunków wynagradzania
egzaminatorów za udział
w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz
nauczycieli akademickich za
udział w przeprowadzaniu
części ustnej egzaminu maturalnego.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 334.)
Data wejścia w życie:

27 marca 2012 r. z wyjątkiem § 3 ust. 5, który
wchodzi w życie z dniem
1 września 2012 r.
15. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do
mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 393.)
Data wejścia w życie:
1 września 2012 r.
16. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 426.)

17. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji
dostępu do bazy danych
systemu informacji oświatowej.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 466.)
Data wejścia w życie:
30 kwietnia 2012 r.
18. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami
prawnymi.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 484.)
Data wejścia w życie:
15 maja 2012 r.
19. Obwieszczenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej
lub przez niego nadzorowanych.
(M. P. z 2012 r. poz. 257.)
Dagmara Karońska - Maj
referent prawny
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zmiany demograficzne a sieć szkół w woj. opolskim.
Anna Wachnicka,
Henryk Duda
I. Prognozowana liczba
uczniów rozpoczynających
naukę w szkołach województwa opolskiego w latach 2012-2023
Prognozy demograficzne opracowywane dla miast
i gmin umożliwiają podejmowa-

nie decyzji gospodarczych i społecznych dotyczących m. in.
rozwoju szkolnictwa, przy czym
same prognozy mają w dużym
stopniu charakter ostrzegawczy. Przewidywaną liczbę
uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkołach województwa
opolskiego w latach 2012-2023
przedstawia tabela (str. 13).
Na podstawie danych
dotyczących liczby urodzeń
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w województwie opolskim
pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu,
można stwierdzić, że liczba
dzieci w pierwszej klasie szkoły
podstawowej w 2016 r. wzrośnie o 764 uczniów, natomiast
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku
spadnie odpowiednio o 1641
i 1456 uczniów.

NR

Rok

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna

2012

8362

9736

11050

2013

8474

9574

10655

2014

9124

8982

10122

2015

9258

8377

9736

2016

9126

8095

9594

2017

x

8080

8982

2018

x

8434

8377

2019

x

8362

8095

2020

x

8474

8080

2021

x

9124

8434

2022

x

9258

8362

2023

x

9126

8474
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny Opole.
II. Aktualna struktura
szkolnictwa w województwie opolskim z uwzględnieniem zmian ustroju
szkół ponadgimnazjalnych

III. Wpływ procesów demograficznych zachodzących
w powiatach województwa
opolskiego na sieć szkół
W styczniu bieżącego
roku Opolski Kurator Oświaty
pozyskał od gmin województwa
opolskiego informacje o planowanych zmianach w sieci przedszkoli, szkół podstawowych
oraz gimnazjów na lata 2012–
2017. Analizie poddano także
informacje dotyczące uchwał
organów stanowiących JST
o zamiarach likwidacji prowadzonych przez siebie szkół
i placówek, które wpłynęły do
Kuratorium Oświaty w Opolu.
Z zebranych informacji wynika,
że organy prowadzące konieczność likwidacji szkół motywują

OŚWIAT A

głównie czynnikami demograficznymi i ekonomicznymi.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych przeznaczonych do likwidacji znalazły się także nieliczne
szkoły (głównie dla dorosłych),
w których od kilku lat nie przeprowadzono naboru z powodu
braku zainteresowania kształceniem w danym typie szkoły lub
zawodzie.
Wchodząca w życie od
dnia 1 września 2012 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty
likwiduje możliwość kształcenia
w uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, liceach profilowanych, technikach dla dorosłych
oraz zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych.
Z tego powodu w województwie opolskim do 2014 r. przestaną istnieć 64 szkoły. W większości będą to szkoły kształcące
dorosłych. W świetle pozyskanych informacji przypadki likwidacji szkół nie przyjmą jednak
takich rozmiarów jak w latach
1999 – 2007, kiedy w województwie opolskim zlikwidowano 280 szkół.

Analizy, podsumowania

Zgodnie z ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty sieć szkolnoprzedszkolną tworzą: przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Według danych Systemu Informacji Oświatowej
z dnia 30 września 2011 r. na
terenie województwa opolskiego działa 326 przedszkoli publicznych oraz 106 oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Sieć szkół podstawowych tworzy 391 szkół
publicznych, natomiast gimnazjów jest 170. Na sieć szkół
ponadgimnazjalnych składa się
206 szkół, w tym: 63 licea, 52
technika, 59 zasadniczych szkół
zawodowych i 32 szkoły policealne. W najbliższym czasie zaprzestaną działalności szkoły
prowadzące kształcenie zawodowe dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych. Do
2015 r. w województwie opol-

skim zaprzestanie działalności
69 szkół następujących typów:
licea i technika na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej,
licea profilowane, technika dla
dorosłych i zasadnicze szkoły
zawodowe dla dorosłych (tj.
ULO – 24, TU -16, LP – 20,
T dla Dorosłych – 3 i ZSZ dla
Dorosłych – 6).
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Analizy, podsumowania

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego
przez organ prowadzący szkołę,
po zapewnieniu przez ten organ
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio
o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w
tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest
obowiązany, co najmniej na
6 miesięcy przed terminem
likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców
uczniów (w przypadku szkoły
dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół
danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana
po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
Kurator oświaty wyraża opinię w sprawie likwidacji
szkoły kierując się następującymi przesłankami:
1) zasadnością zmian w kontekście polityki oświatowej,
planowanych przez MEN
zmian w ustroju szkolnym
w Polsce, z uwzględnieniem
docelowej sieci szkolnej,
2) zgodnością działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami ustawy
o systemie oświaty,
3) zapewnieniem uczniom zlikwidowanej szkoły możliwości kontynuowania nauki
w szkole publicznej,
4) prognozami demograficznymi dla likwidowanej szkoły,
5) porównaniem warunków
nauki (stan obecny i przyszły, w tym kwalifikacje kadry pedagogicznej w szkole,

Gminy, które zgłosiły zamiar likwidacji przedszkoli.
w której uczniowie będą
kontynuowali naukę),
6) zapewnieniem uczniom bezpłatnego transportu i opieki
w czasie dowożenia do
szkoły.

1) przedszkoli (8),
2) szkół podstawowych (16) –
w tym 8 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
3) gimnazjów (5).

Do połowy marca
2012 r. do Kuratorium Oświaty
w Opolu wpłynęło 117 uchwał
jednostek samorządu terytorialnego o zamiarze likwidacji szkół
i placówek. Aż 88 z nich dotyczyło szkół ponadgimnazjalnych,
których likwidacja w zdecydowanej większości wynika z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie
oświaty i dotyczy zmian systemowych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. W wymienionej
wyżej liczbie 88 szkół zaledwie
13 szkół ponadgimnazjalnych
zostanie zlikwidowanych z powodu niżu demograficznego. Na
117 uchwał organów stanowiących JST 29 z nich dotyczyło
zamiaru likwidacji pozostałych
typów szkół i placówek tj.:

Rozmieszczenie gmin,
których organy uchwałodawcze
podjęły decyzje o zamiarze likwidacji prowadzonych przez
siebie szkół i placówek, przedstawiają zamieszczone mapy.
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A. Zamiar likwidacji przedszkoli
zgłosiły gminy:
Chrząstowice
1
Korfantów
1
Murów
1
Nysa
2
Prudnik
2
Zębowice
1
B. Zamiar likwidacji szkół podstawowych zgłosiły gminy:
Domaszowice
1
Głubczyce
3
Głuchołazy
1
Kędzierzyn-Koźle
2

NR

Korfantów
Nysa
Opole
Praszka
Walce
Wołczyn
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1
2
1
2
1
2

C. Zamiar likwidacji gimnazjów
zgłosiły gminy:
Korfantów
1
Nysa
1
Opole
2
Reńska Wieś
1
Zamiar likwidacji szkół ponadgimnazjalnych zgłosiły także dwa
powiaty:
Kędzierzyn-Koźle
5
Nysa
8

Gminy, które zgłosiły zamiar likwidacji szkół podstawowych.

Analizy, podsumowania

Przedstawione dane
stanowią podstawę do wyciągnięcia wniosków ogólnych.
Wśród zawiadomień o zamiarze likwidacji szkół zdecydowanie przeważają przypadki zmiany w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (88). Najważniejszym czynnikiem decydującym o zamiarze likwidacji
przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, zgłaszanym przez gminy, jest niż demograficzny. Na 42 przypadki
zamiaru likwidacji motywowanych zjawiskiem niżu demograficznego – Opolski Kurator
Oświaty wydał 16 negatywnych
o zamiarze likwidacji szkół lub
przedszkoli.
Anna Wachnicka wizytator
Henryk Duda wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Gminy, które zgłosiły zamiar likwidacji gimnazjów.
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Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego

Analizy, podsumowania

w roku szkolnym 2011/2012.
Zofia Sochacka,
Dorota Wieczorek

 konkurs przyrodniczy
 konkurs techniczny

W bieżącym roku
szkolnym Opolski Kurator
Oświaty w celu doskonalenia
pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, rozpoznawania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz tworzenia płaszczyzny pozytywnej
i twórczej rywalizacji między
uczniami i szkołami zorganizował 7 wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych
województwa opolskiego:
 konkurs polonistyczny
 konkurs języka angielskiego
 konkurs języka niemieckiego
 konkurs historyczny
 konkurs matematyczny

oraz 11 wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla
uczniów gimnazjów województwa opolskiego:
 konkurs polonistyczny
 konkurs języka angielskiego
 konkurs języka niemieckiego
 konkurs historyczny
 konkurs matematyczny
 konkurs biologiczny
 konkurs fizyczny
 konkurs geograficzny
 konkurs chemiczny
 konkurs techniczny
 konkurs informatyczny
Konkursy te, podobnie
jak w latach poprzednich, odbywały się w trzech etapach:
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szkolnym, miejskim/gminnym
i wojewódzkim. Etap szkolny
konkursu przeprowadzała szkolna komisja konkursowa, którą
powołał dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących
w danej szkole. Do zadań szkolnej komisji konkursowej należało m. in. przygotowanie zadań
konkursowych w oparciu
o zatwierdzone przez Opolskiego Kuratora Oświaty regulaminy. Uczeń, aby zostać zakwalifikowanym do etapu miejskiego/
gminnego, musiał uzyskać co
najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Etap miejski/
gminny przeprowadzała miejska/gminna komisja konkursowa,
w skład której wchodzili nauczyciele zatrudnieni odpowiednio w szkołach podstawowych lub gimnazjach danego

NR

Konkurs

Liczba szkół
etapu szkolnego

Liczba uczniów
etapu szkolnego
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Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu miejskiego/gminnego

Szkoły podstawowe
polonistyczny

286

2211

774

języka angielskiego

293

2972

687

języka niemieckiego

173

1537

400

historyczny

252

1897

563

matematyczny

290

2530

559

przyrodniczy

262

2679

868

techniczny

28

216

70

14 042

3 921

Razem
Gimnazja
122
133

1603
2402

650
513

języka niemieckiego

113

1707

577

historyczny

110

1308

422

matematyczny

110

1520

110

biologiczny

113

1295

395

fizyczny

99

813

299

geograficzny

113

1113

376

chemiczny

100

981

371

techniczny

26

266

79

informatyczny

10

89

79

14 700

3 871

Razem

miasta lub gminy. Zadania konkursowe, zarówno na etap miejski/gminny jak i wojewódzki,
przygotowywała wojewódzka
komisja konkursowa powołana
przez Opolskiego Kuratora
Oświaty. Odbiór przygotowanych zadań konkursowych odbywał się w określonych dniach
w siedzibie Młodzieżowego
Domu Kultury w Opolu.
W okresie od
01.10.2011 r. do 25.11 2011 r.
został przeprowadzony I etap
konkursów - etap szkolny.
Łącznie uczestniczyło w nim
14 042 uczniów ze szkół podstawowych oraz
12 736
uczniów z gimnazjów.
Powyższa tabela przedstawia
liczbę szkół podstawowych
i gimnazjów oraz uczniów wo-

jewództwa opolskiego, biorących udział w poszczególnych
konkursach przedmiotowych na
etapie szkolnym i miejskim/
g m i n n ym w r ok u sz k .
2011/2012:
II etap konkursów –
etap miejski/gminny został przep r ow a dz o n y w ok r e s i e
od 04.01.2012 r. do
29.02.2012r. Łącznie uczestniczyło w nim 3 921 uczniów ze
szkół podstawowych oraz
3 871 uczniów z gimnazjów.
Do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani
uczniowie, którzy uzyskali co
najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia na etapie
miejskim/gminnym, a ich prace
zostały pozytywnie zweryfiko-

OŚWIAT A

wane przez wojewódzką komisję konkursową. Wszyscy
uczniowie, którzy przystąpili do
etapu wojewódzkiego otrzymali
tytuł finalisty, natomiast uczniowie, którzy uzyskali co najmniej
85 % punktów możliwych do
zdobycia (bądź też w przypadku
gdy nikt nie uzyskał takiego
wyniku, ci którzy uzyskali najwyższy wynik w danym konkursie) otrzymali tytuł laureata.
Wyłoniono 284 finalistów ze szkół podstawowych
i 340 z gimnazjów a następnie
113 laureatów ze szkół podstawowych i 173 z gimnazjów.
Konkursy przedmiotowe corocznie budzą duże zainteresowanie wśród uczniów.
W bieżącym roku szkolnym
największą popularnością wśród

Analizy, podsumowania

polonistyczny
języka angielskiego
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Analizy, podsumowania

uczniów szkół podstawowych
naszego województwa cieszyły
się konkursy: j. angielskiego,
przyrodniczy i matematyczny,
natomiast wśród uczniów gimnazjów oprócz konkursów języka niemieckiego i angielskiego,
konkurs polonistyczny. W tegorocznej edycji wojewódzkich
konkursów przedmiotowych
bardzo duża liczba uczniów
została finalistami (w szkołach
podstawowych – 284,
w gimnazjach – 340). Uzyskanie
tytułu finalisty konkursu jest
dużym wyróżnieniem dla ucznia,
ponieważ osiągnięcie wymaganego pułapu 85% punktów
możliwych do zdobycia na etapie miejskim/gminnym wymaga
od nich dużej wiedzy i umiejętności.
Uzyskanie tytułu laureata to bardzo duży sukces zarówno dla uczniów i nauczycieli przygotowujących ich do
udziału w konkursie jak i dla
szkół, do których uczęszczają.
Wśród finalistów szkół podstawowych wyłoniono 113 laureatów, natomiast w gimnazjach –
173. Najwięcej laureatów było
w konkursach: języka niemieckiego - 50 w szkołach podstawowych i 41 w gimnazjach,
języka angielskiego – 26 w szkołach podstawowych i 23 w gimnazjach. Szczególne gratulacje
należą się uczniom, którzy
otrzymali więcej niż jeden tytuł
laureata.
Zamieszczona obok
tabela oraz wykresy str. 19-20
przedstawiają dane statystyczne
dotyczące liczby finalistów
i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów województwa
opolskiego w roku szkolnym
2009/2010, 2010/2011
i 2011/2012.
Udział w konkursach to duże przeżycie dla
uczniów, zdobycie nowego doświadczenia oraz nauka zdrowej
rywalizacji. Najlepsi uczniowie

Konkurs

Liczba laureatów

Szkoły podstawowe
polonistyczny

109

1

języka angielskiego

70

26

języka niemieckiego

5

50

historyczny

14

9

przyrodniczy

20

14

matematyczny

49

6

techniczny

17

7

284

113

Razem

Konkurs

Liczba finalistów

Liczba laureatów

Gimnazjum
polonistyczny

53

1

języka angielskiego

42

23

języka niemieckiego

7

41

historyczny

23

8

matematyczny

56

16

biologiczny

49

22

fizyczny

37

13

geograficzny

25

14

chemiczny

5

15

techniczny

38

10

informatyczny

5

10

340

173

Razem

stają do konfrontacji z innymi
równymi sobie. Laureatami
zostają tylko najlepsi z najlepszych. W tym roku uroczyste
podsumowanie Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowano jako imprezę plenerową –
„Majówka Mistrzów” w dniu 18
maja 2012 r. na terenie JuraParku Krasiejów. Podczas uroczystości Opolski Kurator Oświaty
– Halina Bilik oraz Opolski Wicekurator Oświaty - Rafał
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Liczba finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012
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Liczba finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa
opolskiego w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.
Zofia Sochacka –
dyrektor Wydziału Kształcenia
i Wychowania
Dorota Wieczorek wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Przywództwo w edukacji
– II Międzynarodowa Konferencja w Krakowie.
Jolanta Jaworek
Olimpia Matys

i nowym wyzwaniom? Na ten
temat wypowiadali się w czasie
konferencji m.in. dr Grzegorz
Mazurkiewicz, dr Robin Precey,
prof. dr John MacBeath i dr Judy
A. Alston. Modelowi
przywództwa transakcyjnego, w którym wyznaczone cele osiąga się
za pomocą systemu nagród
i kar, przeciwstawiono model
przywództwa transformacyjnego. Szerzej to zagadnienie
przedstawiła dr Judy A. Alston,
z Ashland University
w stanie Ohio, w czasie sesji
e k s p e rck ie j „E fe k t ywne
szkolnictwo i przywództwo
transformacyjne dla osiągnięć uczniów w XXI wieku.” Dr Alston określiła przywództwo transformacyjne jako
proces, który:
 zmienia jednostki i dokonuje
ich przemiany,
 zawiera w sobie nietypowy
rodzaj wpływu, który skłania
naśladujących do wykonania
większej liczby zadań niż jest

Nadzór pedagogiczny w praktyce

„Zadania i rozwój
przywódców” - pod takim hasłem przebiegała II międzynarodowa konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji”
zorganizowana
w Krakowie
w d n i a ch 3 0 .0 3 . 2 0 1 2 r . 02.04.2012r. przez Instytut
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek
Rozwoju Edukacji i Erę Edukacji.
Udział w niej wzieli wizytatorzy,
dyrektorzy, nauczyciele i samorządowcy z całej Polski. Przeprowadzono 2 panele dyskusyjne na temat jakości w edukacji
(jak ją badać, sprawdzać, poprawiać), 32 sesje eksperckie,
a także zajęcia warsztatowe,
w których szukano odpowiedzi
n a p yt an ia : co s tan o wi
o jakości edukacji, jakiego rodzaju przywództwa potrzebuje
współczesny świat, jaka jest rola
liderów w oświacie? Przybliżona
została również tematyka orga-

nizacji i metodologii ewaluacji
zewnętrznej oraz wewnętrznej
w różnych krajach i wykorzystania jej wyników do rozwoju
szkoły, do podejmowania decyzji. Ponadto dyskutowano nad
angażowaniem rodziców i lokalnych społeczności w życie szkoły, a także nad problemem dylematów sprawiedliwości społecznej. Prelegenci, którzy próbowali odpowiedzieć na postawione wyżej pytania, pochodzili,
m.in.: z Czech, Norwegii, Niemiec, Ukrainy, USA, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Nieustannie zmieniający się świat wokół nas, rozwój
technologii i nauki implikują
zmiany również w edukacji.
Nastała nowa epoka kształcenia
- zmienia się rola nauczyciela,
potrzeba także innego rodzaju
przywództwa edukacyjnego.
Jakiego? Czym powinno się charakteryzować przywództwo
w dobie tylu zmian, aby sprostać rozwiązywaniu problemów

Panel dyskusyjny „Jak sprawdzać, badać, ewaluować jakość?”.
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to zazwyczaj oczekiwane,
 dotyczy emocji, wartości,
etyki, standardów i celów
długoterminowych,
 opisuje szeroki zakres wpływu przywództwa, dzięki czemu podwładni i ich liderzy są
związani ze sobą w procesie
transformacji.

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Wymieniła i wyjaśniła
cztery komponenty tego rodzaju przywództwa:
1. Wyidealizowany wpływ
(Charyzma).
- Bycie dobrym wzorem do
naśladowania.
- Posiadanie wysokich standardów moralnych i etycznych.
- Sprawianie, żeby inni
chcieli podążać za wizją
lidera.
2. Inspirujące motywowanie
(Inspiracja).
- Mówienie o wysokich
oczekiwaniach.
- Inspirowanie podwładnych do poświęcenia i zaangażowania we wspólną
wizję.
- Używanie symboli i odwoływanie się do emocji,
aby skupić uwagę członków
grupy na osiągnięciu czegoś
poza własną korzyścią.
3. Intelektualna stymulacja.
- Stymulowanie podwładnych do kreatywności
i innowacyjności.
Stawianie wyzwań ich
własnym przekonaniom
oraz ocenianie tego u przywódcy i w organizacji.
- Wspieranie podwładnych
w próbie zastosowania
nowych podejść oraz rozwijanie innowacyjnych sposobów radzenia sobie
z kwestiami organizacyjnymi.
4. Indywidualne traktowanie.
- Uważne wsłuchiwanie się
w potrzeby podwładnych.
- Pełnienie funkcji trenera,

aby umożliwić podwładnym
uzyskać szeroką wiedzę.
- Pomaganie podwładnym
w rozwoju dokonującym się
poprzez osobiste wyzwania.
Skuteczni przywódcy
muszą przywiązywać wagę do
kultury systemowej, która pełni
ważną funkcję w działaniu każdej
szkoły.
Składnikami kultury
efektywnych szkół są: profesjonalne przywództwo, nacisk na
nauczanie i uczenie się, nauczanie zorientowane na cel, wspólna wizja i cele, wysokie oczekiwania wszystkich uczniów, odpowiedzialność, społeczność
ucząca się oraz stymulujące
i bezpieczne środowisko uczenia się.
Dr Alston podkreśliła,
że przywództwo w szkole XXI
wieku nie jest łatwym zadaniem.
Liderzy edukacyjni muszą sobie
radzić nie tylko ze zmianami
polityki oraz oczekiwań politycznych, takich jak np. narodowe programy nauczania, ale
również z wyzwaniami ciągłych
zmian technologicznych, możliwości pedagogicznych oraz
wpływami narodowych i międzynarodo wych systemó w
sprawdzających. W tym środowisku nauczyciele powinni polegać na przywództwie, które
gwarantuje im wspólne poczucie
i realizację dobrze przemyślanych kierunków działania dla
całej społeczności szkolnej
(nauczycieli, uczniów i rodziców), optymizm, a także wsparcie.
O cechach i roli przywódcy edukacyjnego ciekawie
mówił również dr Grzegorz
Mazurkiewicz z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w wykładzie
„Jak pogodzić co nie do pogodzenia? Wymagania państwa a powszechny dialog
i refleksja, władza i lęk
a przywództwo.” Jego zdaniem, przywództwo edukacyjne
uzewnętrznia się przez udział
innych osób i działanie służące
uczeniu się, projektuje sytuacje
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sprzyjające uczeniu się, „dzieli
się” władzą, zachęca do wykorzystania własnego potencjału,
nie przychodzi z wizją zmian, ale
pomaga innym uwierzyć w siebie. Przywódca nie buduje swojego autorytetu w oparciu
o władzę, jaką sprawuje, ale
o gotowość do niesienia pomocy innym. Mobilizuje współpracowników do partycypacji
w podejmowaniu decyzji i dzieli
się odpowiedzialnością za realizację zadań. Dr Mazurkiewicz
w swoim wykładzie wymienił
pięć cech przywództwa edukacyjnego:
1. ADEKWATNOŚĆ, czyli
wrażliwość na kontekst i potrzeby środowiska oraz zdolność do odpowiedzi na te uwarunkowania, ciągła refleksja,
która owocuje działaniami adekwatnymi do kontekstu.
2. UCZENIE SIĘ, czyli koncentracja na procesie uczenia
się i rozwoju każdej jednostki
i samej szkoły, projektowanie
sytuacji, zadań i problemów,
których rozwiązywanie umożliwia uczenie się.
3. PARTYCYPACJA, czyli
nieustanne wspieranie i domaganie się partycypacji wszystkich
pracowników w procesie decyzyjnym i dialogu, co umożliwia
ujawnianie się talentów pracowników i branie odpowiedzialności za więcej niż niezbędne minimum.
4. RÓŻNORODNOŚĆ, czyli
szanowanie autonomii i różnorodności, nawet tej trudnej,
odmiennej od głównego nurtu,
zdolność do korzystania ze
wszystkich zasobów, traktowanie odmienności jako wzmocnienia, a nie obciążenia.
5. SŁUŻEBNOŚĆ, czyli zdolność do pełnienia refleksyjnej
służby wobec ludzi i instytucji
owocującej atmosferą zaufania
i wsparcia, chęcią niesienia pomocy, „spłaszczeniem” hierarchii służbowej.
Podobnie przywództwo edukacyjne zdefiniował prof. dr John
MacBeath, z Uniwersytetu
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Panel dyskusyjny „Jak sprawdzać, badać, ewaluować jakość?”.
mują doskonalenie zawodowe
nauczycieli i biorą w nim udział:
• kładą nacisk na nauczanie
i uczenie,
• są w stanie wspierać działania
poprawiające jakość, ponieważ
dzięki ich poczynaniom inni rozumieją, co jest skuteczne i dlaczego, co wymaga poprawy i jak
jej dokonać, włączając w to znalezienie czasu na ustawiczne
kształcenie nauczycieli,
• pomagają stworzyć zbiorowe,
konstruktywne podejście do
rozwiązywania problemów jako
część efektywnej strategii poprawy jakości szkoły.
Z wykładu dr. Precey’a cenne
wydaje nam się także przytoczenie trzech lekcji, jakie brytyjskie
Ministerstwo Edukacji wyciągnęło, analizując te systemy edukacyjne, które stanowią światową
czołówkę w badaniach OECD
PISA:
• Pierwsza i najważniejsza lekcja
- żaden system edukacyjny nie
będzie lepszy od jakości jego
kadry nauczycielskiej.
• Druga lekcja o światowej klasy
systemach edukacyjnych - decentralizują one możliwie największą siłę do pierwszej linii
obrony przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu
odpowiedzialności.
• Trzecia lekcja o najlepszych
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systemach edukacyjnych - żadne
państwo, które chce być postrzegane jako państwo o światowym standardzie nie może
pozwolić na to, aby dzieci
z biedniejszych rodzin z założenia ponosiły porażkę.
Sądzimy, że te lekcje mogą stać
się inspiracją do zmian także
w naszym państwie.
Z dużym zainteresowaniem
wzięłyśmy udział w sesji eksperckiej prowadzonej przez dr.
Johna M. Fischera, z Uniwersytetu Stanowego Bowling Green
w Ohio, na temat „Przemiany
nauczycieli: W jaki sposób
wspierać nauczycieli nad
zmianą praktyki?”
John M. Fischer zwrócił uwagę,
iż prowadzone przez dyrektora
arkusze obserwacji nauczycieli
są istotne. Jednak nie zawsze
pokazują pełny obraz pracy nauczyciela podczas lekcji, gdyż
nie uwzględniają chociażby osobowości nauczyciela. Ważne
jest, by arkusz zmieniać, dostosowywać do sytuacji i do tego,
co chcemy w danym momencie
zobaczyć. Obserwując pracę
nauczycieli należy szanować ich
osobowość, ale jednocześnie
mobilizować ich do poprawy
nauczania, do poprawy stosowanych metod pracy z dziećmi.
Skutecznymi sposobami wspie-

Nadzór pedagogiczny w praktyce

w Cambridge, w wykładzie
„Jakość, ewaluacja i przywództwo”. Ramy dla przywództwa w edukacji powinny
stanowić dialog, cele moralne
i wartości demokratyczne. Mówiąc o dzieleniu przywództwa
posłużył się cytatem z Biblii:
„Nie jest dobre to, co czynisz.
Zamęczysz siebie i lud, który przy
tobie stoi, gdyż taka praca jest dla
ciebie za ciężka i sam jej nie możesz podołać. (...) ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami
winni załatwiać. Odciążysz się
w ten sposób, gdyż z tobą poniosą
ciężar.” (Księga Wyjścia 18: 1722). W tym temacie warto jeszcze wspomnieć o prelekcji
dra Robina Precey’a, z Canterbury Christ Church University,
„Szkoły w zróżnicowanym
i skomplikowanym świecie.
Implikacje dla rozwoju
przywództwa”. Zwrócił on
uwagę na to, że promowanie
rozwoju zawodowego nauczycieli i ich uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym dotyczącym nauczania i uczenia jest
jednym z najbardziej efektywnych działań, jakie mogą podjąć
szkolni liderzy, by wywrzeć jak
największy wpływ na naukę,
postępy i osiągnięcia uczniów.
Liderzy edukacyjni, którzy pro-
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Sesja ekspercka z dr Johnem Fisherem na temat „Przemiana nauczycieli: W jaki sposób wspierać nauczycieli w pracy nad zmianą praktyki?”.
rania nauczycieli w tym zakresie
są, jego zdaniem, tzw. „wyjścia
edukacyjne” i „wizyty w klasach”.
„Wyjścia edukacyjne”
to krótkie przejścia po klasach.
Ich celem jest zdobycie informacji zwrotnej, na temat tego, co
się dzieje w szkole, a nie co robi
pojedynczy nauczyciel. Powinny
być one systematyczne i odbywać się 1-2 razy w tygodniu.
„Wizyty w klasach”
powinny trwać 5-15 minut
i w każdym tygodniu powinny
dotyczyć 2-4 klas. Nauczyciele
powinni znać cel wizyty, muszą

wiedzieć na co dyrektor w danym dniu/tygodniu/miesiącu
zwraca uwagę. Może to być na
przykład sposób odpytywania
uczniów, ich aktywność na zajęciach, sposób komunikacji pomiędzy nauczycielami a uczniami
bądź między samymi uczniami
czy zapoznanie się, jak wygląda
klasa. Dyrektor powinien mieć
przy sobie arkusz obserwacji,
do którego sposobu wypełnienia podchodzi elastycznie, by
uzyskać nowe spojrzenie na to,
co działo się na lekcji. Ciekawą
inicjatywą jest powołanie zespołu składającego się z 2-4 nauczy-
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cieli, który razem z dyrektorem
uczestniczy w krótkich „wizytach klasowych”. Ważne jest, by
zespół ten nie był stały. Jego
skład powinien się zmieniać
w zależności od potrzeb, okoliczności czy organizacji pracy
szkoły. Zadaniem zespołu są,
m.in. rozmowy z nauczycielem
p ro wa dzą cym le k cje ja k
i uczniami, sprawdzanie zeszytów, obserwacja wystroju klasy,
zachowań dzieci, wspólne wyciąganie i formułowanie wniosków, a następnie pobudzenie
do refleksji na temat tego, co
ważne, co można wykorzystać
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Jeżeli zaś chodzi o „wyjście edukacyjne” (Resnick, Spillane,
Goldman, Rangel, 2010, Nature
of Learning) to ważne jest, by:
 określić cel,
 poinformować nauczycieli















o dacie wizyty i jej celu
(warto zapytać nauczyciela,
czego wizytujący powinni
szukać w ich klasie),
na początku wizyty obserwatorom przypomnieć o celu,
odwiedzić 3 - 5 klas,
spędzić ok. 10 minut w każdej klasie,
porozmawiać z uczniami,
przyjrzeć się obiektom
w klasie (zeszyty uczniów,
ściany, portfolio),
posłuchać interakcji nauczyciel-uczeń oraz interakcji
uczeń-uczeń,
po wizycie w każdej klasie
przeprowadzić rozmowę
poza klasą (co zauważył każdy z obserwatorów?)
po wszystkich wizytach przygotować raport, wyniki
(s zu k a n ie p o do b ie ń s t w
w klasach),
zorganizo wać spotkanie
z nauczycielami, u których
odbyły się wizyty w celu
przedyskutowania z nimi wyników.
nauczyciele zaplanowali kolejne kroki prowadzące do celów.

W nawiązaniu do ewaluacji pracy nauczyciela dr Fischer przedstawił zabawną anegdotkę, którą
przytaczamy w całości:
SOKRATES NIE ZDAJE EWALUACJI NAUCZYCIELA
To był tylko jeden dzień, jeden
test, kiedy to przy Akropolis młodzi
Ateńczycy wyjęli swoje dłuta, by
odpowiedzieć na pytania umieszczone na kamiennych tabliczkach.
Ten coroczny test ma sprawdzić
wiedzę i kompetencje uczniów,
gdyż chcą oni zostać filozofamikrólami. Ten ważny test jest ostateczną nagrodą i pokazuje nie
tylko osiągnięcia uczniów, lecz
również stanowi kluczowe narzędzie ewaluacji nauczyciela. Firmie,
która stworzyła testy wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią należy się uznanie, gdy
weźmiemy pod uwagę dziedziny
stanowiące wyzwanie: filozofię i
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rządy. W przypadku tych dziedzin
jest łatwiej, gdy odpowiedzi są
krótkie. Wyniki zostały wywieszone przy Agorze, aby wszyscy mogli
sprawdzić jakość nauczania i wyniki swojego nauczyciela. Sokrates
nie zdał egzaminu. Po prostu zbyt
wiele czasu kazał spędzać swoim
uczniom na myśleniu. Dokładna
ewaluacja dokonana przez jego
superwizora (imienia nie ujawniono), wykazała, że “czasami
uczniowie Sokratesa gubią się
w niekończących się dialogach
analizując trudne pytania, na które
nie ma jednej właściwej odpowiedzi.” Jest nadzieja, że zastąpi go
ktoś inny lub, być może, zostanie
on wysłany na intensywny letni
program rozwoju zawodowego do
Sparty.
O autoewaluacji
jako narzędziu zmian w ukraińskim systemie edukacji mówił
dr Roman Shyyan, dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie. Przybliżył realizowany przez ukraińskich nauczycieli program „Szkoły na
miarę XXI wieku”. Zwrócił
uwagę na konieczność dokonywania autoewaluacji przez nauczycieli oraz autentyczne rozmowy z uczniami, którzy zaproszeni do dyskusji wskazali, jakie
umiejętności powinna kształtować szkoła. Są to przede
wszystkim wartości uniwersalne, jak: patriotyzm, dobre zachowanie, miłość, praca w grupach. Uczniowie zwrócili także
uwagę, iż w procesie uczenia się
zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele powinni uczyć się wzajemnie od siebie. Roman Shyyan, w swoim wystąpieniu odwołał się do nadrzędnego celu edukacji sformułowanego przez
Michaela Fullana,
że „zasadniczym celem reformy jest
przynoszenie korzyści wszystkim uczniom”.
Uczestnikom spotkania
spodobała się formuła efektywności polityki edukacyjnej wg
(Einsteina) - Fullana:
E = mca²
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w swojej pracy uczniami. Jest to
taki rodzaj obserwacji koleżeńskich, w których każdy nauczyciel szkoły powinien wziąć
udział. To uczenie się od siebie,
budowanie zespołów przywództwa i kształcenie umiejętności
dzielenia się własnymi uwagami
i spostrzeżeniami. Przejście po
klasach „…różni się od tego
skupiającego się na jednej klasie,
ponieważ jego celem jest stworzenie szerokiego obrazu szkoły
składającego się z małych obrazów…”(Protheroe, 2009). Zarówno „wyjścia edukacyjne”, jak
i „wizyty klasowe” powinny stać
się działaniami stałymi, wpisanym w systematyczną pracę
szkoły. By ograniczać sytuacje
lękowe związane z obserwacjami, należy unikać sądów oceniających. Celem informacji zwrotnej jest zachęcenie do refleksji
na temat poprawy metod pracy,
a nie ukaranie nauczyciela. Wartością nadrzędną jest propagowanie idei uczenia się od siebie.
Reasumując, kluczowe
elementy „wizyty w klasach” to
przede wszystkim:
 zaplanowanie obserwacji nie
dłużej niż 15 minut w jednej
klasie; 2-4 klasy dziennie,
 wyznaczenie sobie celu przez jeden tydzień można
sprawdzać, np., czy cele są
jasno sformułowane przez
nauczyciela, w kolejnym tygodniu wykorzystanie technologii informacyjnych,
 elastyczne korzystanie z arkusza obserwacji (zaangażowanie ucznia, działania nauczyciela),
 dzielenie się wynikami,
 dyskusja w zespole o dowodach świadczących o osiąganiu celów,
 uzyskanie nowego spojrzenia
na to, co się działo w klasach.

11
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E – effectiveness (efektywność)
m – motivation (motywacja)
c – capacity (zdolność)
a² – assistance (wsparcie) ×
a cco u n t a b ilit y (o dp o w ie dzialność)
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O włączaniu uczniów
w proces ewaluacji wewnętrznej w szkole mówiła także
dr Marta Chrabąszcz, dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w czasie sesji „Uczniowie zarządzają szkołą”.
W prowadzonej przez nią szkole uczniowie w ramach projektu
przeprowadzili ewaluację kilku
obszarów, dotyczących m.in.:
bezpieczeństwa, oceniania
kształtującego, pracy z uczniem
zdolnym, promocji zdrowia,
wprowadzania nowych technologii. Jako korzyści zaangażowania uczniów w proces ewaluacji
pani dyrektor wymieniła: stworzenie środowiska sprzyjającego
uczeniu się, propagowanie postaw służących społeczeństwu
obywatelskiemu, współdecydowanie i współodpowiedzialność,
dialog, pomoc dyrektorowi
w dojrzewaniu do roli przywódcy edukacyjnego.
Sesja ekspercka z dr Toni
A. Sondergeld, z Uniwersytetu Stanowego Bowling Green
w Ohio, na temat „Liczby
w ewaluacji są ważne, lecz
nie zawsze mówią o wszystkim” dotyczyła metod i rodzaju
zbierania danych w trakcie prowadzenia ewaluacji podsumowującej i kształtującej.
 Ewaluacja kształtująca – wykorzystuje dane lub informacje zebrane w celu wprowadzenia zmian, które przyczynią się do poprawy jakości.
 Ewaluacja podsumowująca –
wykorzystuje zgromadzone
dane w celu zmierzenia wyników oraz sposobu, w jaki
odnoszą się one do ogólnej
oceny czegoś, co było ewaluowane.
Bardzo często zdarza

się, iż w ewaluacji największą
wagę przywiązuje się do danych
liczbowych (ilościowych). Osoby prowadzące ewaluację stawiają pytania typu: w jakim stopniu, jak często, ile, ilu, Dr Sondergeld zwróciła uwagę, iż liczby
w ewaluacji są ważne, jednak nie
przedstawiają pełnego obrazu
szkoły. Nasza praca warsztatowa pokazała iż, by móc postawić
trafne wnioski, ewaluatorzy
muszą również znać kontekst
badania, czyli przeprowadzić
ewaluację jakościową. Polega
ona na zebraniu danych jakościowych, które pomogą wyjaśnić „jak” lub „dlaczego” zostały
uzyskane wyniki liczbowe
w ewaluacji. Informacje tego
rodzaju uzyskuje się w trakcie
przeprowadzanych wywiadów
grupowych z podmiotami, działającymi w szkole (np. uczniami,
nauczycielami, pracownikami
niepedagogicznymi). Czasami
dane jakościowe wspomagają
liczby, a czasami rzucają światło
na kwestie, które mogą być nie
do końca zrozumiałe przy wykorzystaniu samych liczb. Zdaniem dr Sondergeld, wiedza
o tym, „co” się stało oraz „ile”
zmian wystąpiło, jest dobrym
punktem wyjścia w ewaluacji.
Jednak ze względu na brak danych o tym „dlaczego” zmiana
miała lub nie miała miejsca pozostawia nas z niepełnym obrazem, który może prowadzić do
tylko częściowych lub nieprawidłowych wniosków.
Reasumując, ewaluacja
jest bardzo złożonym procesem,
w którym należy wziąć pod
uwagę wiele czynników. By
przeprowadzone badanie było
jak najbardziej rzetelne i dawało
pełny obraz rzeczywistości, należy zbierać informacje z różnych źródeł, wykorzystywać
dane ilościowe i jakościowe,
zanim sformułujemy wnioski.
Nie sposób omówić
w niniejszym artykule wszystkich sesji, spotkań i dyskusji,
dlatego zainteresowanych odsyłamy do materiałów z konferen-
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cji umieszczonych na stronie
www.npseo.pl Ważne jest jednak, byśmy stawali się społeczeństwem wiedzy, z przywództwem rozumianym jako proces
wpływania na innych dla wspólnego osiągania celów, ale jednocześnie jako proces grupowy,
co wyraźnie podkreślił dr Grzegorz Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przywództwo w edukacji musi być zorientowane na uczenie się. Umiejętność dostrzegania trendów,
prowadzenia dialogu, motywowania innych, analityczność,
elastyczność, zdolność do refleksji i tworzenia przestrzeni
do uczenia się innych oraz od
innych to cechy przywódcy
transformacyjnego. Konferencje
takie jak ta są ważne i potrzebne, ponieważ stwarzają możliwość poznawania różnych poglądów, różnych systemów
(edukacyjnych, ewaluacyjnych,
przywódczych) i różnych ludzi.
Umożliwiają, wymianę doświadczeń oraz, jak pięknie ujął to
dr Mazurkiewicz, „uczenie się
od siebie nawzajem w atmosferze intelektualnej i niczym nieskrępowanej ciekawości, wolnoś ci e k s p e rym e n t o wa n ia ” ,
a wszystko po to, aby doskonalić nasz system edukacji i pomagać uczyć się naszym dzieciom.
W opracowaniu niniejszego
artykułu wykorzystano materiały z konferencji umieszczone na
stronie internetowej:
http://www.npseo.pl/action/
subsite/kon fe ren cja 2012 prezentacje
Jolanta Jaworek starszy wizytator
Olimpia Matys starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu
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Wizyta studyjna w Szwecji.
Barbara Usarz
Słów kilka na temat wizyty studyjnej w Sztokholmie (20-26
maja 2012 r.)
W ramach realizowanego projektu „Program
wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego
i oceny jakości pracy szkoły
etap III” od 20 do 26 maja 2012
roku uczestniczyłam w wizycie
studyjnej w Sztokholmie, której
celem było poznanie zasad funkcjonowania systemu edukacji
i nadzoru pedagogicznego
w Szwecji. Wraz ze mną uczestniczyło w niej także 9 innych
wizytatorów ds. ewaluacji
z województw: dolnośląskiego,
lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego,
pomorskiego, śląskiego, war-

mińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.
Sztokholm jako stolica
kraju jest siedzibą nie tylko rodziny królewskiej, rządu,
i parlamentu (Riksdagu), ale
także innych urzędów centralnych. Leży nad zatoką Saltsjön
Morza Bałtyckiego i jeziorem
Mälaren oraz łączącą je cieśniną
Norrström. Teren zabudowany
obejmuje obok lądu stałego
także 14 wysp połączonych 53
mostami. Warto podkreślić, że
takie uwarunkowania geograficzne sprawiły, że Sztokholm
jest nazywany „Wenecją Północy”. Ze względu na dużą ilość
i różnorodność atrakcji turystycznych jest on także określany jako „miasto, które nigdy nie
śpi”.
Szwecja powitała nas
słoneczną pogodą niespotykaną

dla tego rejonu świata o tej
porze roku. Dzięki temu po
obowiązkowych zajęciach mogliśmy poznać bliżej bogatą historię i architekturę Sztokholmu oraz odbyć podróż łodzią
po zatoce Saltsjön. Przebywając w tym mieście warto zobaczyć, m.in.: Gambla Stan (Stare
Miasto), Muzeum okrętu Vasa,
Muzeum Historyczne, Narodowe Muzeum Sztuki, Drottingholms (Pałac Królewski),
Livrustkammaren (Królewską
Zbrojownię), Kungstradgarden
(Ogrody Królewskie) czy Riddarhuset (Dom Rycerstwa).
Nasza wizyta studyjna
rozpoczęła się od zwiedzania
Ratusza Miejskiego, gdzie spotkaliśmy się z naszym koordynatorem i opiekunem z ramienia
Wydziału Edukacji Rady Miasta
Sztokholm - inspektor Leną

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Członkowie wizyty studyjnej podczas pobytu w szkole niezależnej - Vittra Södermalm.
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Ratusz Miejski w Sztokholmie.
Kaev. Ratusz nie jest tylko
atrakcją turystyczną dla zwiedzających. Co roku organizowane są tu uroczyste kolacje dla
laureatów Nagrody Nobla. Jest
to także miejsce, w którym
podejmowane są najważniejsze
decyzje dotyczące życia miasta i
gminy Sztokholm. Odbywają się
tu bowiem posiedzenia Rady
Miejskiej, w których mogą
uczestniczyć wszyscy zainteresowani obywatele. Obecnie w
skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich rządzących
ugrupowań partyjnych. Należy
dodać, że funkcję radnych pełnią wolontariusze (dlatego też
jej posiedzenia odbywają się
w godzinach popołudniowych
średnio co 3 tygodnie). Pobyt
w Ratuszu pozwolił nam także
uzupełnić wiedzę na temat
ustroju Szwecji, niezbędną
w pełnym zrozumieniu funkcjonowania istniejącego tu systemu
edukacji.

Szwecja jest monarchią konstytucyjną. Obowiązująca obecnie
konstytucja została uchwalona
w 1975 roku, po długich dyskus j a c h z a p o cz ąt k o wa n y c h
w 1954 roku. Warto wspomnieć o tym, że Szwecja jest
państwem, w którym reformy
systemu politycznego następują
bardzo powoli. Głową państwa
jest król, który w porównaniu
z innymi organami władzy posiada niewielkie uprawnienia.
Obecnie na tronie szwedzkim
zasiada Karol XVI Gustaw
z dynastii Bernadotte. Władzę
ustawodawczą sprawuje Parlament (Riksdag), posiadający
jednocześnie także kompetencje ustrojowe i kontrolne. W
jego skład wchodzi siedem partii: Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (SAP),
Partia Lewicy (VP), Umiarkowana Partia Koalicyjna (MSP), Ludowa Partia Liberałów (FP),
Partia Centrum, Chrześcijańska
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Demokracja (KdS) oraz Zieloni.
Na uwagę zasługuje fakt, że
udział kobiet w wybieralnych
organach politycznych, takich
jak parlament dochodzi często
do 50%. Dobrym przykładem
jest także skład Rady Miasta
Sztokholm, ponieważ funkcję
radnych pełnią tu 53 kobiety
i 48 mężczyzn. Władzę wykonawczą w Szwecji sprawuje
rząd składający się z premiera
i dwóch kategorii ministrów
(pierwsi z nich kierują określonymi resortami, a drudzy to
tzw. ministrowie bez teki). Ministerstwa nie mają rozbudowanej struktury. Zlecają bowiem
realizację zadań rozbudowanym
urzędom centralnym, które
zatrudniają wykształconych pracowników nie zajmujących się
polityką. Taki stan rzeczy nazywany jest dualizmem administracji rządowej. Należy również dodać, że w Szwecji istnieje tzw. zasada parlamentaryzmu
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oceniania oraz zasadach doskonalenia nauczycieli i dyrektorów
szkół. Trwają także prace nad
ujed nol ic enie m w ymagań
w kwestii wykształcenia nauczycieli. Z ramienia państwa nadzór nad placówkami oświatowymi posiadają m.in. takie organy krajowe, jak: Narodowa
Agencja Edukacji, Narodowa
Agencja Edukacji ds. Szkół Specjalnych, Szwedzka Inspekcja
Szkolna. Odpowiedzialność za
prowadzenie szkół spoczywa
natomiast na jednostkach administracji terytorialnej tzn. gminach.
Najważniejszym aktem
prawnym w zakresie edukacji
jest obowiązująca w Szwecji
ustawa o szkolnictwie gwarantująca wszystkim dzieciom równy dostęp do edukacji. Zgodnie
z jej założeniami podejmowane
przez placówki oświatowe działania edukacyjne powinny
"wyposażyć uczniów w wiedzę
i zdolności, odbywać się przy
współpracy z r odz inami
uczniów, dążyć do harmonijnego rozwoju młodych ludzi, aby
stali się odpowiedzialnymi
członkami społeczeństwa".
Zgodnie z ustawą o szkolnictwie opieką i edukacją mogą
zostać objęte dzieci już od
pierwszego roku życia. W praktyce do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 1,5
roku do 5 lat. Sześciolatki
uczęszczają do tzw. klas zerowych. Obowiązkiem szkolnym
objęte są dzieci w wieku od
7 do 18 lat. Programem dziewięcioletniej szkoły podstawowej (skolbesök) objęci są
uczniowie w wieku 7 - 16 lat.
Dalsza edukacja odbywa się
w trzyletnich szkołach ponadpodstawowych (gymnasium)
oferujących dwa rodzaje programów kształcenia:
teoretyczny – przygotowujący
do dalszego kształcenia w szkole wyższej,
praktyczny – ukierunkowany na
zdobycie zawodu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wszy-
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scy uczniowie, którzy ukończą
szkołę ponadpodstawową
z powodzeniem, mają prawo do
dalszego kształcenia na uniwersytecie.
W Szwecji istnieją zar ówn o sz koły g minne/
samorządowe, jak i niezależne
prowadzone przez instytucje
oraz firmy prywatne. Nauka
w obu rodzajach tych szkół jest
bezpłatna. Dzieci i ich rodzice
nie ponoszą kosztów ani za
podręczniki, materiały dydaktycznych, posiłki, ani za transport uczniów do szkoły. Ponadto wszyscy uczniowie gymnasium korzystają z państwowego
stypendium naukowego. Warto
tu podkreślić, że zarówno szkoły samorządowe, jak i niezależne podlegają takim samym
zasadom finansowania zgodnie
z polityką - „zarządzanie przez
cele”. Rok szkolny zaczyna się
w Szwecji z reguły pod koniec
sierpnia i kończy na początku
czerwca następnego roku. Nauka realizowana jest przez 5 dni
w tygodniu, od poniedziałku do
piątku.
Poza wyznaczonymi
odgórnie przez parlament oraz
rząd celami i strategiami eduakcyjnymi, każda gmina może samodzielnie decydować o sposobie prowadzenia szkół. Samorządowe plany edukacji muszą
jednak zawierać informacje na
temat sposobu finansowania,
organizacji i rozwoju nauczania.
Gminy odpowiedzialne są
oprócz tego także za sprawy
kadrowe. Rozpatrują skargi
rodziców i uczniów na działania
placówek. Dokonują również
badania jakości pracy szkół
i przedszkoli. Należy tu zaznaczyć, że wszystkie szwedzkie
szkoły są zobowiązane do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej (jej przeprowadzenie dyrektorzy szkół mogą zlecać firmom
zewnętrznym). Za ewaluację
zewnętrzną odpowiedzialne są
organy prowadzące, które zatrudniają w tym celu wyspecjalizowanych pracowników lub
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mniejszościowego, która umożliwia skonstruowanie rządu
nawet tej partii, która jest
w mniejszości. Zasada ta jest
m.in. wynikiem skłonności
Szwedów do przedkładania
interesu państwa nad interesem
partyjnym. Inną charakterystyczną cechą omawianego
ustroju jest duża samodzielność
samorządów terytorialnych.
Należy dodać, że pod względem
administracyjnym Szwecja podzielona jest na 21 regionów
(na czele których stoi rada regionu) oraz 290 gmin.
W trakcie wizyty studyjnej dwukrotnie spotkaliśmy
się z pracownikami Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Sztokholm. Kierownik jednostki monitorującej tego wydziału Christerem Blomkvistem, zapoznał nas z działaniem systemów
inspekcji i zapewniania jakości
w Szwecji. Pracujący tu inspektorzy - Lena Kaev, Inger Willner, Robert Lundh oraz Pirkko
Leparanta-Morley zaznajomili
nas m.in.: z zasadami planowania i przeprowadzania ewaluacji
przez gminy, internetowym
systemem zarządzania szkołami
(ILS) oraz badaniami przedszkoli w gminie Sztokholm. Wiedzę
na temat funkcjonowania systemu edukacji mieliśmy okazję
pogłębić także 23 i 24 maja
podczas zorganizowanych spotkań w organach władzy krajowej tj. Narodowej Agencji Edukacji z Karin Nilsson oraz
Szwedzkiej Inspekcji Szkolnej
z Annicą Angell i panem Johnem
Gustafssonem.
System edukacji jest
zdecentralizowany. O planach
i programach nauczania decyduje parlament, a nad wykonywaniem jego ustaw czuwa rząd
i powołane Ministerstwo ds.
Edukacji i Badań. W 2011 roku
rząd rozpoczął reformę oświaty, której celem jest osiągnięcie
wyższych standardów kształcenia. Dlatego też dokonano
zmian w ustawie o szkolnictwie,
programach nauczania, skali
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zlecają to odpowiednim firmom.
Kontrola jakości prowadzona przez inspektorów
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Sztokholm ukierunkowana
jest nie tylko na poprawę efektów działalności szkoły, ale
przede wszystkim na rozwój
dzieci. Ma ona formę dialogu
pomiędzy inspektorem ds. ewaluacji a dyrektorem szkoły
i kończy się sporządzeniem
raportu, który zawiera wyniki
i wnioski wraz z rekomendacjami. Ewaluacja w szkołach prowadzona jest przez wyznaczonych do tego inspektorów, którzy na podstawie ogólnych wytycznych przygotowują odpowiednie narzędzia wykorzystywane podczas badania w szkole.
Obejmuje ona takie obszary jak:
zarządzanie, podnoszenie jakości pracy szkoły, sposób nauczania, normy i wartości reprezen-

towane przez uczniów oraz
ocenianie. Inspektorzy dokonujący ewaluacji, podczas trwającego tydzień badania rozmawiają z dyrektorem, zapoznają się
z dokumentacją szkolną, ankietują, prowadzą wywiady
z uczniami i nauczycielami, prowadzą także obserwację zajęć
oraz zachowań uczniów podczas przerw i posiłków. Jeżeli
przeprowadzona ewaluacja wykaże, że szkoła nie osiąga oczekiwanych efektów inspektorzy
informują o tym „kuratorów” urzędników sprawujących nadzór nad daną placówką z ramienia gminy, którzy wspólnie
z dyrektorem takiej placówki
poszukują rozwiązania problemów. W przypadku stwierdzenia łamania prawa zawiadamiana jest Szwedzka Inspekcja
Szkolna, która przeprowadza
szczegółową kontrolę w placówce i wydaje zalecenia. Może
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Widok. Wyprawa łódzią po Zatoce Saltsjön.
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także nałożyć kary finansowe
lub zamknąć szkołę. Kontrola
jakości jest prowadzona przez
gminy także w przedszkolach.
Dyrektorzy przedszkoli dwukrotnie w ciągu roku szkolnego
są zobowiązani do przekazania
protokołów zawierających informacje na temat sposobu
dokumentowania zadań realizowanych przez placówkę, zainteresowań dzieci, działań podejmowanych przez nauczycieli
(dotyczących m.in.: wykorzystywania materiałów i pomocy
dydaktycznych przez nauczycieli, sposobów pracy z dziećmi,
komunikowania się z nimi) oraz
wniosków do dalszej pracy (np.
z zakresu samodoskonalenia
i dokształcania nauczycieli). Informacje te są następnie analizowane przez inspektorów
zajmujących się ewaluacją
przedszkoli i służą im do oceny
pracy placówek oraz opracowa-
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twa. Zleceniami specjalnymi
realizowanymi w bieżącym roku, wynikającymi z przeprowadzonej przez inspektorów
agencji ewaluacji są: podjęcie
działań mających na celu podniesienie wyników nauczania
z matematyki i integracja dzieci
pochodzenia imigranckiego.
Ewaluacja jest tu dokonywana
na podstawie dokładnej analizy
danych statystycznych napływających ze szkół.
Kolejnym organem
krajowym powstałym w 2008
roku, pełniącym nadzór nad
edukacją jest Szwedzka Inspekcja Szkolna, w której skład
wchodzi 5 oddziałów regionalnych (odpowiedników polskich
kuratoriów) z siedzibami
w takich miastach, jak: Göteborg, Jönköping, Lund, Umeå
oraz Sztokholm. Siedzibą główną jest Sztokholm. Na czele tej
instytucji stoi dyrektor generalny. W zakresie jej działalności
jest prowadzenie nadzoru nad
szkołami, kontrola jakości pracy
przedszkoli i szkół, obsługa
wniosków oraz kontrola zezwoleń przyznawanych szkołom
niezależnym na działalność. Celem prowadzonych inspekcji
jest m.in.: kontrola warunków
do nauki, kwalifikacji nauczycieli, efektów nauczania, praw
uczniów (m.in. do wolności
wyboru) i przestrzegania ustawy o szkolnictwie. Inspektorzy
zatrudnieni w Inspekcji Szkolnej
prowadzą 2 rodzaje kontroli podstawową, dokonywaną
w szkołach i przedszkolach nie
rzadziej niż raz na 5 lat oraz
kontrolę jakości. Pierwsza
z tych form przypomina dawną
polską wizytację oraz mierzenie
jakości pracy. Nadzór nad placówkami może być prowadzony w trzech formach: podstawowej (jeśli szkoła działała dotychczas prawidłowo), poszerzonej (jeśli do Inspekcji dotarły
sygnały o nieprawidłowościach)
lub szczegółowej (jeśli w danej
szkole wykryto znaczne nieprawidłowości). Tuż przed wizytą
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w szkole zespół inspektorów
powołany do kontroli analizuje
posiadaną dokumentację danej
placówki oraz dane pozyskane
z przeprowadzonych wśród
nauczycieli, rodziców i dzieci
ankiet. Na tej podstawie dokonuje wyboru formy nadzoru. Po
zakończonej inspekcji wydane
zostają decyzje, w których
szkoła lub placówka może zostać zobowiązana m.in. do usunięcia uchybień w określonym
terminie. W przypadku wydania
decyzji wzywającej szkołę do
usunięcia nieprawidłowości, po
upływie określonych w niej
terminów Inspekcja dokonuje
tzw. kontroli powizytacyjnej
(która może mieć formę
uproszczoną, regularną lub
szczegółową). Kontrola jakości
(zwana tu ewaluacją) ma charakter ściśle badawczy. Jest
realizowana w ramach projektów obejmujących ok. 30 - 50
szkół i służy projektowaniu oraz
wdrażaniu niezbędnych zmian
uznanych przez kierownictwo
Inspektoratu za ważne. Obszary
będące przedmiotem badania
oraz ich projekty przygotowuje
działająca w ramach Inspekcji
Szkolnej Jednostka ds. Analiz
i Statystyki. Propozycje te zatwierdza do realizacji dyrektor
generalny. Warto podkreślić, że
kontrola jakości szkół w wybranym obszarze może zostać
nakazana Inspekcji do realizacji
także przez rząd poprzez zlecenia do realizacji lub listy regulacyjne. Po dokonaniu identyfikacji obszarów podlegających
ewaluacji (określonych w wydanych przez dyrektora generalnego dyrektywach) wyznaczony
do tego zadania zespół inspektorów sporządza plan projektu,
wybiera metody pracy, opracowuje narzędzia i losowo wyznacza szkoły do badania. Zespół
badawczy gromadzi informacje
za pomocą przeprowadzonych
wywiadów, ankiet, obserwacji
i analizy dokumentacji. Inspektorzy posiadają wytyczne – procedury określające w jaki spo-
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nia planu edukacji na kolejny
rok szkolny.
Podnoszeniu jakości
pracy szkół sprzyja ich rywalizacja, która opiera się m.in. na
stałym modyfikowaniu podejmowanych przez placówki działań. Informacje gromadzone na
temat szkół przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Sztokholm obejmują dane statystyczne, zakres funkcjonowania placówek oraz opinię dzieci i rodziców pozyskiwaną za pomocą
ankiet. W ankietach badane są
takie obszary, jak: wiedza
uczniów, ich wpływ na pracę
szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w placówce. Pozyskane informacje posłużyły miastu do
stworzenia internetowego systemu zarzadzania szkołami (ILS).
Dzięki niemu na stronie urzędu
miejskiego - www.stockholm.se,
zarówno uczniowie, jak i ich
rodzice mogą porównać szkoły
i wybrać tę placówkę, która ich
zdaniem posiada najatrakcyjniejszą ofertę.
Organem krajowym
nadzorującym pracę szkół
i przedszkoli jest Skolverket
(Narodowa Agencja Edukacji).
Głównymi zadaniami opisywanej instytucji jest rozwijanie,
ocenianie, kontrolowanie i nadzorowanie szkół. Nadzoruje
ona także respektowanie praw
każdego ucznia i przestrzeganie
postanowień ustawy o szkolnictwie. Wydaje dyrektywy regulujące funkcjonowanie szkół, prowadzi doradztwo oraz przygotowuje testy na egzaminy krajowe. Wytyczne do pracy tej instytucji za pomocą instrukcji,
zarządzeń, listów regulacyjnych
oraz zleceń specjalnych wyznacza Ministerstwo do Spraw
Edukacji i Badań. Co trzy lata
ww. agencja jest zobowiązana
do przedstawienia rządowi oraz
parlamentowi sprawozdania
z pełnionego nadzoru i stanu
szkolnictwa. Sprawozdanie to
służy m.in. do opracowania krajowego planu rozwoju szkolnic-
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sób powinni postępować, jak
należy dobrać metody badawcze i napisać raport. Po zakończeniu ewaluacji zespół dokonuje analizy zgromadzonych danych. Następnie opracowuje
i upublicznia raport, który zawiera zarówno wyniki, jak
i wnioski z przeprowadzonego
badania. Przykładem zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch
lat projektów ewaluacyjnych są
np. kształcenie uczniów niepełnosprawnych, sposoby oceniania. Obecnie realizowane są
projekty z zakresu kontroli
jakości edukacji w klasach I – III
szkoły podstawowej, oferty
kształcenia w więzieniach, system wartości i demokracji
w szkole czy sposobu nauczania
języka szwedzkiego w klasach
VII – IX szkoły podstawowej.
Podczas wizyty studyjnej w Sztokholmie mieliśmy
okazję obserwować także pracę
jednego ze sztokholmskich
przedszkoli samorządowych
(Skolbesök förskolan Flöjtblåslåsaren). Placówka ta mieści się
w wynajmowanych pomieszczeniach na I i II piętrze kamienicy.
Podobnie jak w przypadku innych szwedzkich przedszkoli,
tak i tu jeden nauczyciel opiekuje się grupą 4-5 dzieci w wieku
od 1,5 do 3 lat lub grupą 6-7
dzieci w wieku od 4 do 5 lat.
Każda z grup posiada własną
salę zabaw. Oprócz tego
w przedszkolu znajduje się sypialnia, jadalnia, pokój sanitarny
(który służy m.in. do przebrania
dziecka) oraz kilka sal tematycznych, np.: atelier, sala zajęć
matematycznych. Przedszkole
posiada także niewielki plac
zabaw wydzielony na podwórku
kamienicy. Pobyt dzieci w
przedszkolu jest opłacany przez
rodziców. Kwota ta jest uzależniona m.in. od ilości dzieci
uczęszczających do placówki
czy dochodów rodziców.
Przedszkole czynne jest od godziny 7 do 17. Podczas pobytu
w placówce dzieci mogą korzystać z trzech posiłków. Ponadto

trzy razy w ciągu dnia otrzymują także owoce. Przedszkole
realizuje m.in. założenia programowe systemu Reggio Emilio
(zapoczątkowanego przez Lorisa Malaguzziego i rodziców
z regionu Włoch - Reggio Emilio) oraz program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska „Zielona flaga”. Nauczyciele w opiece nad dzieckiem
postępują zgodnie ze słowami
L. Malaguzziego - „kiedy rodzi
się dziecko rodzi się też obywatel”. Wychowankowie tej placówki są przez dorosłych postrzegani jako teoretycy/
badacze/naukowcy, którzy swoje teorie powinni sprawdzić
w praktyce. Dzieci uczą się
poprzez doświadczanie za wykorzystując w tym celu wszystkie zmysły, np.: wzrok, słuch,
dotyk, smak. Cele zawarte planie pracy placówki opierają się
także na kształtowaniu umiejętności dziecka i rozwijaniu jego
zainteresowań. Służy temu
m.in.: realizacja projektów edukacyjnych, wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego,
indywidualizacja pracy z dzieckiem i wdrażanie go do pracy
zespołowej. W odróżnieniu od
pełnych koloru i zabawek polskich przedszkoli, sale odwiedzanej placówki pomalowane są
na biało, a zabawki, wytwory
prac dzieci i pomoce naukowe
nie są eksponowane na meblach. Warunki jakie panowały
w przedszkolu można określić
jako surowe. Mimo tego dzieci
dobrze się tu czuły. Ufały swoim opiekunom. Bawiły się zarówno indywidualnie, jak
i w grupie. Nauczyciela angażują
rodziców do pracy z dzieckiem
m.in. przekazując im pełną informację na temat działalności
przedszkola oraz rozwoju ich
dzieci. Postępy przedszkolaków
są odnotowywane i dokumentowane za pomocą portfolio, w którym gromadzone są
nie tylko uwagi nauczycieli, ale
także zdjęcia dzieci i filmy z ich
udziałem.

OŚWIAT A
32

OPOLSK A

Duże wrażenie sprawił
na nas obchodzony przez dzielnicę Sztokholmu, w której mieściło się przedszkole - „Dzień
przedszkoli”. W tym dniu
wszystkie tego typu placówki
przedstawiały w największym
parku dzielnicy projekty jakie
wykonały dzieci. Były to projekty trójwymiarowe, nawiązujące
tematyką do ochrony środowiska.
Kolejną odwiedzaną
przez nas placówką była samorządowa szkoła podstawowa
(Johanes Skola), gdzie mogliśmy
obserwować pracę nauczycieli
i uczniów (w wieku od 7 do 16
lat), m.in. podczas zajęć z matematyki i języka szwedzkiego.
W szkole tej kształcenie odbywa się zarówno w języku
szwedzkim, jak i angielskim. Jest
to spowodowane głównie tym,
że uczęszcza do niej wiele dzieci imigrantów (np.: z Iraku, Peru, Tajlandii i Polski). Język angielski sprawia tym uczniom
mniej problemów niż język
urzędowy. Liczba uczniów
w klasie nie przekraczała 25.
Podczas lekcji matematyki
w klasie III uczniowie mogli
rozwijać swoje umiejętności
matematyczne (liczenie) i językowe (zajęcia odbywały się
w języku angielskim) wykorzystując do tego celu iPody i grę
„Kasyno”. Zajęcia z języka
szwedzkiego były związane
z podsumowaniem i oceną
stopnia spełnienia celów i zadań, które postawili sobie
uczniowie na początku semestru w czasie spotkania z nauczycielem i rodzicami. Zadaniem szóstoklasistów było opisanie własnych refleksji na temat stopnia realizacji celów
jakie sobie postawili oraz skonsultowanie ich wypowiedzi
z kolegą z klasy. Uczniowie,
którzy ukończyli pracę wcześniej mogli zająć się, w uzgodnieniu z nauczycielem, innymi
czynnościami: czytaniem, rysowaniem, rozwiązywaniem zadań
z matematyki. Podczas pobytu
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w tej szkole obserwowaliśmy
także realizację projektu związanego z założeniem własnej
firmy związanego z działalnością
proekologiczną. Dzieci miały za
zadanie opracować współpracując w grupach m.in.: biznesplan,
kosztorys swojego przedsięwzięcia i zaprojektować pomieszczenia pracy.
W programie naszej
wizyty studyjnej była także obserwacja pracy i spotkanie
z dyrektorem szkoły niezależnej
(podstawowej i ponadpodstawowej), prowadzonej przez
przedsiębiorstwo Vittra, w której uczą się dzieci i młodzież
w wieku 10-19 lat. Ze słów
dyrektora i nauczycieli wynika,
że koncepcja pracy tej placówki
zakłada partnerskie relacje mię-

dzy nauczycielem a uczniem.
Obowiązuje tu też zasada
„wszyscy jesteśmy widoczni”.
Jest to zauważalne w rozplanowaniu przestrzeni do nauki
i zagospodarowaniu pomieszczeń. Zajęcia obywają się zarówno w salach z przeszklonymi drzwiami, jak i na korytarzu
(zależnie od celów lekcji). Do
dyspozycji młodzieży jest także
przestronna świetlica szkolna.
Kształcenie opiera się tu na
zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności poprzez
realizację projektów międzyprzedmiotowych, a także tematyczne gromadzenie informacji.
Zajęcia z poszczególnych przedmiotów łączone są w bloki
i odbywają się wg ustalonego
wcześniej planu. Uczniowie raz
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Wejście do Narodowej Agencji Edukacji.

w tygodniu zdają relację on-line
swoim nauczycielom z wykonania określonych w danym
tygodniu zadań. Stopień realizacji tych zadań podlega ocenie
nauczycieli podczas cyklicznych
spotkań. Dwa razy w roku
w spotkaniach tych biorą udział
także uczniowie i ich rodzice.
Warto zaznaczyć, że na początku każdego roku szkolnego
uczniowie wraz z nauczycielami
i swoimi rodzicami tworzą indywidualne plany własnego rozwoju. Obowiązkiem dzieci jest
także przedstawienie swoim
rodzicom sprawozdania ze
stopnia realizacji tego planu po
zakończeniu roku szkolnego.
Zgodnie z ustawą o szkolnictwie placówka zobowiązana jest
do przeprowadzania ewaluacji
wewnętrznej, którą przeprowadza tu wynajęta w tym celu
firma zewnętrzna. W jej ramach
przeprowadzane są m.in. wywiady i ankiety z rodzicami
i uczniami. Główny nacisk położony jest na badanie stopnia
zadowolenia ucznia z funkcjonowania szkoły i bezpieczeństwa. Podczas pobytu w tej
szkole dowiedzieliśmy się także,
że dyrektor jest menadżerem
placówki. Nie prowadzi zajęć.
Jego głównym zadaniem jest
kierowanie pracą szkoły i kontakty z rodzicami. Jest on także
odpowiedzialny za zatrudnianie
nauczycieli.
Każdy dzień naszej
wizyty studyjnej w Sztokholmie
kończył się podsumowaniem.
Podczas tych spotkań dzieliliśmy się uwagami i refleksjami na
temat obserwowanych placówek i funkcjonowania nadzoru
pedagogicznego. Porównywaliśmy także szwedzki i polski
system edukacji.
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Monitoring w zakresie tworzenia, organizacji klas i szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
na terenie woj. opolskiego.
Beata Śmietanka
Piotr Dedyk
Mariusz Mueller
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Monitoringiem zostały
objęte szkoły sportowe, szkoły
mistrzostwa sportowego oraz
szkoły z klasami sportowymi,
które zostały utworzone i funkcjonują w oparciu o przepisy
rozporządzenia MEN z dnia 30
lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 216, poz. 1078). Celem monitoringu było: zebranie informacji na temat organizacji, funkcjonowania szkół sportowych,
szkół z klasami sportowymi,
szkół mistrzostwa sportowego
oraz osiąganych przez nie rezultatów w okresie dwóch lat
szkolnych: 2009/2010 oraz
2010/2011, a także specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli, prowadzących zajęcia sportowe, zestawienie statystyczne

Lp.

danych, dotyczących badanego
obszaru funkcjonowania oświaty w województwie opolskim
oraz analiza realizacji zadań
typów szkół zapisanych powyżej
zgodnie z przepisami prawa
oświatowego.
Wśród 16 badanych
szkół podstawowych funkcjonują 2 szkoły sportowe i 14 szkół
z klasami sportowymi. W grupie tych ostatnich – ogólna liczba oddziałów wynosi 218,
w tym 39 oddziałów sportowych, co stanowi ok. 18 %.
W szkołach podstawowych zajęcia sportowe realizuje
się w oparciu o posiadane, niezbędne obiekty/urządzenia, takie jak: sala gimnastyczna,
w tym pełnowymiarowa sala
gimnastyczna, wielofunkcyjne
boisko sportowe, boisko ze
sztuczną trawą, z nawierzchnią
tartanową oraz boisko do softballu, hala sportowa, sala fitness, sala do zajęć korekcyjnych, bieżnia i skocznia, basen,
teren zalesiony, z którego wy-

konana jest mapa do biegu na
orientację, obiekt lekkoatletyczny.
Większość ankietowanych szkół korzysta z obiektów/
urządzeń innych jednostek:
 obiekty innych szkół –
4 szkoły, co stanowi 30,7 %,
 obiekty samorządowe –
7 szkół, co stanowi 50 %,
 obiekty klubów sportowych
– 2 placówki, co stanowi
15,4 %,
 inne np. basen, lodowisko,
stadion – 3 szkoły, co stanowi 21,4 %.
W 12 szkołach zajęcia
sportowe realizowane są na
podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. W dwóch przypadkach mamy do czynienia z realizacją
zajęć sportowych na podstawie
programów, których nie opracowywali nauczyciele zatrudnieni w badanych szkołach. Trzy
szkoły realizują programy we

Liczba szkół w podziale na:

Typ szkoły

Ogółem

szkoły
sportowe

szkoły
mistrzostwa
sportowego

szkoły
z klasami sportowymi

1.

Szkoły
podstawowe

2

-

14

16

2.

Gimnazja

2

-

19

21

3.

Szkoły
ponadgimnazjalne

-

1

4

5

4

1

37

42

Razem

Na terenie województwa opolskiego działają 42 szkoły spełniające zapisy rozporządzenia.
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Dyscypliny sportu

Trenerzy
II stopnia

Trenerzy
I stopnia

Razem

1.

Piłka nożna

8

5

-

13

2.

Piłka ręczna

4

1

-

5

3.

Piłka koszykowa

2

-

-

2

4.

Piłka siatkowa

11

1

1

13

5.

Narciarstwo
zjazdowe

1

-

-

1

6.

Gimnastyka
sportowa

4

-

-

4

7.

Lekkoatletyka

10

1

-

11

8.

Tenis stołowy

1

-

-

1

9.

Tenis ziemny

1

-

-

1

10.

Pływanie

9

9

1

19

11.

Badminton

2

-

-

2

12.

Sporty siłowe

2

-

-

2

13.

Baseball

3

1

-

4

14.

Orientacja sportowa

1

-

-

1

15.

Hokej na trawie

1

-

-

1

16.

Wioślarstwo

-

1

-

1

Razem

60

19

2

81

Kadrę prowadzącą zajęcia sportowe w badanych szkołach podstawowych tworzy 61 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy legitymują się ww. uprawnieniami.
współpracy z innymi podmiotami np. Uczniowskim Klubem
Sportowym „5+1 Opole”, Międzyszkolnym Klubem Sportowym – sekcja pływanie, Opolskim Okręgowym Związkiem
Pływackim, Polskim Związkiem
Baseballu i Softballu.
Współpraca z innymi
instytucjami w zakresie sportu
dotyczy: pomocy szkoleniowej,
udostępnienia obiektów lub
urządzeń sportowych, tworzenia warunków do uczestnictwa
uczniów w zawodach, organizacji obozów sportowych, korzystania z opieki medycznej, prowadzenia badań diagnostycz-

nych
W jednej szkole realizowany jest specjalistyczny etap
szkolenia, a w 13 szkolenie
ukierunkowane jest w takich
dyscyplinach sportowych jak:
piłka siatkowa, piłka nożna, pływanie, piłka ręczna, bieg na
orientację, tenis ziemny, tenis
stołowy badminton, lekkoatletyka, softball, baseball.
Najlepszą sz kołą
wśród szkół podstawowych
z klasami sportowymi jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
w Kędzierzynie-Koźlu.
Zajęcia sportowe odbywają się w oparciu o posiada-

OŚWIAT A

ne, niezbędne obiekty/urządzenia i są to: sale gimnastyczna, hala sportowa, boiska sportowe, sala zapaśnicza, siłownia,
stadion.
Szkoła wykorzystuje
obiekty/urządzenia innych jednostek i są to obiekty samorządowe.
Zajęcia sportowe realizowane są na podstawie programów własnych opracowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego, w oparciu
o program opracowany przez
osobę niepracującą w tej szkole
sportowej oraz na podstawie
programów realizowanych we

/

2012

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Instruktorzy
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ROK SZKOLNY 2009/2010
Lp.

Poziom
zawodów

1.

Ilość zdobytych miejsc
III
miejsce
31

IV
miejsce

Wojewódzki

II
miejsce
33

2.

Makroregion

2

3

3

-

-

3.

Ogólnopolski

5

7

4

2

1

2

1

22

4.

Międzynarodowy

1

-

2

1

1

-

1

6

47

43

40

3

2

2

2

139

Razem

V
miejsce

VI
miejsce

VII
miejsce

Razem

I
miejsce
39

103
8

ROK SZKOLNY 2010/2011
1.

Wojewódzki

79

80

79

2.

Makroregion

9

10

4

2

1

3.

Ogólnopolski

14

17

58

4

4

1

2

100

4.

Międzynarodowy

1

1

2

-

-

-

-

4

103

108

143

6

5

1

2

368

Razem

238
26

Zestawienie ilości osiągnięć sportowych w badanych szkołach.

Nadzór pedagogiczny w praktyce

współpracy z klubami sportowymi i Opolskim Związkiem
Piłki Ręcznej.
Szkoły współpracują
z innymi instytucjami w zakresie: udostępnienia obiektów lub
urządzeń sportowych, tworzenia warunków do uczestnictwa
uczniów w zawodach, pomocy
szkoleniowej, korz ystania
z opieki medycznej, prowadzenia badań diagnostycznych, tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach, organizacji obozów sportowych.
W szkołach realizowane są ukierunkowane etapy
szkolenia w zakresie piłki nożnej, piłki ręcznej, hokeja na trawie i gimnastyki sportowej.
Jedna szkoła realizuje także
specjalistyczny etap szkolenia
w zakresie gimnastyki sportowej.
Kadrę prowadzącą zajęcia sportowe tworzy 23 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadają uprawnienia instruktora w następujących
dyscyplinach sportu: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, narciarstwo, lekkoatletyka, akrobatyka sportowa
gimnastyka sportowa.

Spośród 23 nauczycieli
- 13 posiada uprawnienia trenerskie II stopnia w następujących dyscyplinach: piłka ręczna,
piłka nożna, siatkówka, gimnastyka sportowa.
Wśród 21 badanych
gimnazjów funkcjonują 2 szkoły
sportowe i 19 szkół z klasami
sportowymi. W tych ostatnich
– ogólna liczba oddziałów wynosi 272, w tym 56 oddziałów
sportowych, co stanowi 20,6 %.
Szkoły z klasami sportowymi
We wszystkich szkołach zajęcia sportowe odbywają
się w oparciu o posiadane, niezbędne obiekty/urządzenia, takie jak: sala gimnastyczna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko ze sztuczną trawą,
z nawierzchnią tartanową, szutrowe, trawiaste, do softballu,
boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, kort tenisowy, hala sportowa, sala korekcyjna, tańca, bieżnia, skocznia w
dal, rzutnia do rzutu kulą, siłownia, kryta pływalnia, basen.
Większość ankietowanych szkół korzysta z obiektów/

OŚWIAT A
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urządzeń innych jednostek:
 obiekty innych szkół – 4, co
stanowi 21 % badanych szkół,
 obiekty samorządowe – 14,
co stanowi 73,7 % badanych
szkół,
 obiekty klubów sportowych
– 8, co stanowi 42,1 % badanych szkół,
 inne np. MOSiR w Brzegu,
Mała Liga Baseballa Kutno.
W 16 szkołach zajęcia
sportowe realizowane są na
podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. W czterech przypadkach
mamy do czynienia z realizacją
zajęć sportowych na podstawie
programów, których nie opracowywali nauczyciele zatrudnieni w badanych szkołach. Cztery
szkoły realizują programy we
współpracy z innymi podmiotami np. Uczniowskim Klubem
Sportowym „5+1 Opole”, Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „MUKS
Gim2”, PWSZ w Nysie, KS
„Polonia” Nysa, Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki
Nożnej w Opolu, Klubem Spor-

NR

11

/

2012

ROK SZKOLNY 2009/2010
Lp.

Poziom
zawodów

1.

Ilość zdobytych miejsc
II
miejsce

III
miejsce

Wojewódzki

2

1

-

2.

Makroregion

10

3

6

-

-

3.

Ogólnopolski

2

1

-

5

4

3

4

19

4.

Międzynarodowy

4

14

10

1

-

-

-

29

18

19

16

6

4

3

4

70

Razem

IV
miejsce

V
miejsce

VI
miejsce

VII
miejsce

Razem

I
miejsce

3
19

ROK SZKOLNY 2010/2011
1.

Wojewódzki

-

1

1

2.

Makroregion

11

5

6

2

1

3.

Ogólnopolski

6

5

3

4

2

5

1

26

4.

Międzynarodowy

1

2

1

-

-

-

-

4

18

13

11

6

3

5

1

57

Razem

2
25

Osiągnięcia sportowe szkół.
Dyscyplina

Ilość medali

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pływanie
Gimnastyka sportowa
Piłka siatkowa
Bieg na orientację
Badminton
Lekkoatletyka
Tenis stołowy
Softball
Hokej na trawie

10.

Piłka ręczna

5

11.

Piłka siatkowa

4

12.

Piłka nożna

3

13.

Baseball

2

14.

Biegi przełajowe

2

391
80
37
20
9
9
8
7
6

Ogółem

583

Zestawienie miejsc medalowych za rok szkolny
z podziałem na dyscyplinę sportową w szkołach podstawowych.
towym Taekwondo w Głubczycach, Opolskim Związkiem Piłki
Nożnej, Szkolną Akademią Piłkarską, Polskim Związkiem Baseballu i Softballu.
Współpraca z innymi instytucjami w zakresie sportu dotyczy:
pomocy szkoleniowej, udostępnienia obiektów lub urządzeń

2009/2010

oraz

2010/2011

sportowych, tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów
w zawodach, organizacji obozów sportowych, korzystania
z opieki medycznej, prowadzenia badań diagnostycznych

W czterech szkołach
realizowany jest specjalistyczny
etap szkolenia w następujących
dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, badminton, koszykówka.

Specjalistyczny etap szkolenia

Ukierunkowany etap szkolenia

OŚWIAT A
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Lp
.
1.
2.
3.

7.
8.
9.
10.

Dyscypliny sportu
Piłka nożna
Piłka ręczna
Tenis stołowy
Narciarstwo
zjazdowe
Aerobik
Gimnastyka
sportowa
Lekkoatletyka
Piłka siatkowa
Tenis ziemny
Pływanie

11.

Badminton

-

12.

Sporty siłowe

8

-

-

8

13.

Piłka koszykowa

6

6

-

12

14.

Zapasy

1

1

-

2

15.

Rekreacja

1

-

-

1

16.

Taniec nowoczesny

3

-

-

3

17.

3

-

-

3

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

1

-

-

1

23.

Fitness
Gimnastyka
korekcyjna
Strzelectwo
sportowe
Orientacja
sportowa
Kulturystyka
Odnowa
biologiczna
Nordic walking

2

-

-

2

24.

Judo

1

-

-

1

25.

Taekwondo

-

1

-

1

26.

Baseball

1

1

1

3

27.

Softball
Razem

1
139

51

4

1
194

4.
5.
6.

18.
19.
20.

Nadzór pedagogiczny w praktyce

21.
22.

24
20
2

Trenerzy
II stopnia
19
4
-

Trenerzy
I stopnia
3
-

6

1

-

7

5

-

-

5

6

-

-

6

11
19
2
13

4
3
1
9

-

15
22
3
22

1

-

1

Instruktorzy

46
24
2

Kadrę prowadzącą zajęcia sportowe w badanych szkołach gimnazjalnych tworzy 115 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy legitymują się ww. uprawnieniami.
Ukierunkowany etap
szkolenia realizuje 15 szkół
w następujących dyscyplinach
sportowych: piłka siatkowa,
piłka nożna, pływanie, piłka
ręczna, lekkoatletyka, koszykówka, taekwondo, orientacja
sportowa, softball, baseball.
W dwóch szkołach
sportowych ogólna liczba oddziałów wynosi 17, w tym oddziałów sportowych 9.
Zajęcia sportowe odbywają się w oparciu o posiadane, niezbędne obiekty/urzą-

dzenia.
Kadrę prowadzącą zajęcia sportowe tworzy 25 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadają uprawnienia instruktora w następujących
dyscyplinach sportu: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, narciarstwo, lekka
atletyka, akrobatyka sportowa,
gimnastyka sportowa.
Spośród 25 nauczycieli
14 posiada uprawnienia trenerskie II stopnia w następujących
dyscyplinach: piłka ręczna, piłka

OŚWIAT A
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Razem

OPOLSK A

nożna, piłka siatkowa, gimnastyka sportowa. Dwóch nauczycieli posiada także uprawnienia
trenera I stopnia w zakresie
hokeja na trawie.
Wśród 5 badanych
szkół ponadgimnazjalnych funkcjonuje 1 szkoła mistrzostwa
sportowego i 4 szkoły z klasami
sportowymi. W tej ostatniej
grupie szkół ogólna liczba oddziałów wynosi 50, w tym
7 oddziałów sportowych, co
stanowi 14 %.
We wszystkich szko-

NR

Lp.

Poziom
zawodów

1.
2.
3.

Wojewódzki
Makroregion
Ogólnopolski

I
miejsce
16
1
-

4.

Międzynarodowy

1

Razem
1.

Wojewódzki

18
32

ROK SZKOLNY 2009/2010
Ilość zdobytych miejsc
II
III
IV
V
miejsce
miejsce
miejsce miejsce
19
18
4
1
6

VI
miejsce

VII
miejsce

2

2

-

-

-

1

19
22
1
ROK SZKOLNY 2010/2011
20
25

6

2

2

70

-

-

2012

77

2.

Makroregion

-

2

5

-

2

3.

Ogólnopolski

9

5

8

1

3

1

-

27

4.

Międzynarodowy

4

4

3

1

-

-

-

12

45

31

41

2

5

1

-

125

Razem

/

Razem
53
1
15

-

11

9

Osiągnięcia sportowe szkół.
ROK SZKOLNY 2009/2010
Lp.

Poziom
zawodów

1.
2.

Ilość zdobytych miejsc
III
IV
V
miejsce
miejsce
miejsce
1

Wojewódzki

II
miejsce
3

Makroregion

-

-

-

-

-

3.

Ogólnopolski

3

1

21

8

6

4

10

53

4.

Międzynarodowy

4

17

10

-

-

-

-

31

12

21

32

8

6

4

10

93

VII
miejsce

9
-

ROK SZKOLNY 2010/2011
1.

Wojewódzki

1

1

1

3

2.

Makroregion

-

-

-

-

-

3.

Ogólnopolski

4

7

2

2

6

4

2

27

4.

Międzynarodowy

8

1

1

-

-

-

-

10

13

9

4

2

6

4

2

40

Razem

-

Osiągnięcia sportowe szkół.
łach zajęcia sportowe odbywają
się w oparciu o posiadane, niezbędne obiekty/urządzenia.
Większość ankietowanych szkół
korzysta z obiektów/urządzeń
innych jednostek:
 obiekty samorządowe –
3 szkoły, co stanowi 75%,
 obiekty klubów sportowych
– 1 szkoła, co stanowi 25%,
 inne np. basen.
W dwóch szkołach
zajęcia sportowe realizowane są

na podstawie programów autorskich opracowanych przez
nauczycieli wychowania fizycznego.
W dwóch przypadkach
mamy do czynienia z realizacją
zajęć sportowych na podstawie
programów, których nie opracowywali nauczyciele zatrudnieni w badanych szkołach.
Dwie szkoły realizują programy
we współpracy z innymi podmiotami np. MMKS Kędzierzyn–
Koźle, LKS „Orzeł” Namysłów,

OŚWIAT A

NKS „Start Namysłów”.
W jednej szkole realizowany jest specjalistyczny etap
szkolenia w zakresie piłki ręcznej. W pozostałych występuje
ukierunkowany etap szkolenia
w piłce nożnej oraz piłce siatkowej.
W szkole mistrzostwa
sportowego ogólna liczba oddziałów wynosi 17, w tym oddziałów sportowych 2.
Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Razem

VI
miejsce

Razem

I
miejsce
5
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Lp.
1.

Dyscyplina
Gimnastyka sportowa

Ilość medali
74

2.

Pływanie

37

3.

Piłka siatkowa

24

4.

Lekkoatletyka

21

5.

Piłka nożna

20

6.

Badminton

16

7.

Tenis ziemny

11

8.

Biegi przełajowe

9

9.

Softball

9

10.

Strzelectwo

8

11.

Piłka ręczna

6

12.

Bieg na orientację

5

13.

Hokej na trawie

5

14.

Koszykówka

4

15.

Tenis stołowy

3

16.

Unihokej

2

17.

Wędkarstwo spławikowe

2

Ogółem
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Zestawienie miejsc medalowych za rok
z podziałem na dyscyplinę sportową w gimnazjach.

2009/2010

oraz

2010/2011

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Lp.

Dyscypliny
sportu

Instruktorzy

Trenerzy
II stopnia

Trenerzy
I stopnia

Razem

1.

Piłka nożna

2

4

2

8

2.

Piłka ręczna

2

-

-

2

3.

Piłka siatkowa

4

6

-

10

4.

Lekkoatletyka

2

4

-

6

5.

Pływanie

8

-

-

8

6.

Fitness

1

-

-

1

7.

Odnowa biologiczna

1

-

-

1

8.

Gimnastyka

1

-

-

1

9.

Kulturystyka

1

1

-

2

22

15

2

39

Razem

Kadrę prowadzącą zajęcia sportowe w badanych szkołach ponadgimnazjalnych tworzy 24 nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy legitymują się ww. uprawnieniami.
ZOKiS w Głubczycach oraz
w innych obiektach gminnych.
Zajęcia sportowe realizowane są na podstawie programu własnego „Ramowy Program Przedsięwzięcia i Roczny

Cykl Treningowy” opracowany
przez trenera badmintona.
Szkoła współpracuje
z innymi jednostkami w zakresie: pomocy szkoleniowej, udostępnienia obiektów lub urzą-

OŚWIAT A
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szkolny

OPOLSK A

dzeń sportowych, korzystania
z opieki medycznej, prowadzenia badań diagnostycznych, tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach, organizacji obozów sportowych.
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ROK SZKOLNY 2009/2010
Lp.

Poziom
zawodów

1.

Ilość zdobytych miejsc
II
miejsce

III
miejsce

Wojewódzki

4

4

3

2.

Makroregion

-

-

-

-

-

3.

Ogólnopolski

-

-

-

-

1

-

-

1

4.

Międzynarodowy

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

-

1

-

-

12

Razem

4

IV
miejsce

V
miejsce

VI
miejsce

VII
miejsce

Razem

I
miejsce

11
-

ROK SZKOLNY 2010/2011
1.

Wojewódzki

2

-

1

2.

Makroregion

-

-

-

-

-

3.

Ogólnopolski

3

2

1

-

3

-

2

11

4.

Międzynarodowy

1

1

-

-

-

-

-

2

6

3

2

-

3

-

2

16

Razem

3
-

Osiągnięcia sportowe szkół.
Lp.

Dyscyplina

Ilość medali

Badminton

21

2.

Lekkoatletyka

6

3.

Piłka nożna

5

4.

Piłka siatkowa

4

5.

Piłka ręczna

2

6.

Zapasy

2
Ogółem

40

Zestawienie miejsc medalowych za rok szkolny 2009/2010
z podziałem na dyscyplinę sportową w szkołach ponadgimnazjalnych.
W szkole realizowany
jest specjalistyczny etap szkolenia w badmintonie.
Kadrę prowadzącą zajęcia sportowe tworzy 2 nauczycieli wychowania fizycznego, w tym 1 trener II stopnia
i 1 trener I stopnia.
Szkoła osiągnęła znaczące wyniki w Mistrzostwach
Polski Juniorów:
w roku szkolnym 2009/2010 na
poziomie:

 ogólnopolskim, zdobywając
10 medali,
 międzynarodowym, zdobywając 2 medale;
w roku szkolnym 2010/2011 na
poziomie:
 ogólnopolskim, zdobywając
8 medali,
 międzynarodowym, zdobywając 1 medal.

OŚWIAT A

oraz

2010/2011

Beata Śmietanka –
wizytator
Piotr Dedyk –
wizytator
Mariusz Mueller –
starszy wizytator

Nadzór pedagogiczny w praktyce

1.

Kuratorium Oświaty w Opolu.

OPOLSK A
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Zasady bezpiecznego wypoczynku.
Piotr Dańkowski

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Wakacje to okres wolny od
zajęć szkolnych, szczególna okazja do odpoczynku i zabawy. To
czas wzmożonej ilości wyjazdów, spotkań, zabaw na świeżym powietrzu. Organizowane
w tym okresie różne formy wypoczynku, oprócz roli poznawczej i wychowawczej muszą
spełniać warunki związane
z bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
Nadzór nad przebiegiem prawidłowego i bezpieczn ego wyp oczynk u dzie ci
i młodzieży szkolnej na terenie
województwa opolskiego sprawuje Opolski Kurator Oświaty
przy współpracy z Państwową
Inspekcją Sanitarną, Policją, Państwową Inspekcją Handlową,
Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Transportu
Drogowego. W ramach swoich
kompetencji wszystkie wymienione podmioty uprawnione są
do kontroli organizacji i przebiegu wypoczynku.
Organizator, którego
miejsce siedziby lub zamieszkanie znajduje się
na terenie
Opolszczyzny zobowiązany jest
wypełnić elektronicznie wniosek
zgłoszenia wypoczynku i przesłać go w wersji papierowej
wraz w wymaganymi załącznikami do Kuratorium Oświaty
w Opolu zgodnie z Zarządzeniem nr /3/ Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia
2012r. w sprawie wprowadzenia
dokumentu „Procedura organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej w województwie opolskim”.
Najważniejsze zadania
organizatora wypoczynku to:
dokonanie rejestracji wypoczynku zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zapewnienie odpowiedniej kadry wychowawczej
i kierowniczej, opracowanie

programu wypoczynku, mając na
uwadze charakter rekreacyjny
i edukacyjny, dostosowany do
różnych grup wiekowych, zapewnienie odpowiedniej bazy
i sprzętu do prowadzenia zajęć,
posiadanie aktualnej opinii Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej o dopuszczeniu obiektu/bazy do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
i zapewnienie bezpiecznej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej, zapewnienie higienicznego sposobu przygotowania różnorodnych i zdrowych posiłków,
zapewnienie bezpieczeństwa
w czasie transportu uczestników
wypoczynku, zapewnienie stałej
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
w miejscu wypoczynku lub
w najbliższej placówce medycznej, ubezpieczenie wszystkich
uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, przedstawienie rodzicom lub opiekunom i uczestnikom regulaminu
wypoczynku, zorganizowanie
zebrania przedwyjazdowego
z rodzicami i kadrą pedagogiczną.
Zadania Opolskiego
Kuratora Oświaty w zakresie
zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży to:
przyjmowanie zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży od
organizatorów zamieszkałych
lub mających siedzibę na terenie
województwa opolskiego, analiza formalna i merytoryczna
przedłożonych przez organizatorów wypoczynku formularzy
wraz z załącznikami, weryfikacja
kwalifikacji kadry wychowawczej
i kierownika wypoczynku
w oparciu o przedłożone kserokopie zaświadczeń, podejmowanie działań w przypadku stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w złożonej przez organizatora wypoczynku dokumentacji, wydawanie organizatorom
wypoczynku zaświadczeń o zgłoszeniu wypoczynku, nadzór nad
wypoczynkiem zlokalizowanym
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na terenie województwa opolskiego, zawieszanie prowadzenia
wypoczynku przez organizatora
w przypadku nieprawidłowości
w jego funkcjonowaniu lub
w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu –
zdecydowanie o zakończeniu
prowadzenia wypoczynku przez
organizatora.
Rodzice przed wysłaniem dziecka na wypoczynek
winni zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez
danego organizatora ofertą,
zwracając uwagę m.in. na:
 warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek
obiektu,
 kwalifikacje kadry pedagogicznej, której zostanie powierzone dziecko (posiadanie kopii
dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników lub wolontariuszy),
 zabezpieczenie opieki medycznej na czas trwania wypoczynku,
 posiadanie przez organizatora
zaświadczenia o zgłoszeniu
wypoczynku,
 opracowany szczegółowy
program wypoczynku,
 wypełnienie dokładnie karty
kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku.
Ułatwieniem dla rodziców (prawnych opiekunów dziecka) jest utworzenie publicznej
bazy wypoczynku, w której
można sprawdzić, czy organizator wypoczynku dokonał jego
zgłoszenia. Link do bazy znajduje
się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu
www.kuratorium.opole.pl
w zakładce wypoczynek
lub
http://wypoczynek.men.gov.pl .
Piotr Dańkowski –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Wizyta studyjna w Czechach
w ramach projektu Comenius Regio.
Iwona Tkacz
Mariusz Mueller
Wiosenne porządki
w ogrodach królewskich a cukiernictwo na Hradczanach,
czyli o tym, jak kształci się młodych adeptów rzemiosła na
południe od Tatr.

OŚWIAT A

runku gastronomicznym oraz
prezentacja przedstawiona
przez Stanislavę Nobilisovą dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie prowadzenia
kontroli jakości pracy szkół
z a w o d o w y c h . N a s tę p n i e
w Urzędzie Miasta w Kladnie wzięliśmy udział w spotkaniu, podczas którego omówiono zadania urzędu oraz specyfikę gminy. Na zakończenie dnia
wr óciliśmy do szkoły,
w której mieliśmy okazję podziwiać i degustować kulinarne
prace uczniów.
14.03.2012r., we wczesnych godzinach rannych, wyruszyliśmy do Szkoły Zawodowej
w miejscowości Horky nad
Jezerou, kształcącej w zawodach cukiernik, kucharz, ogrodnik, rolnik. Był to nasz ostatni
dzień pobytu w Czechach i kolejna wizyta w szkole, której
uczniowie oraz nauczyciele podzielili się z nami swoją codzienną praktyką. Był środek
tygodnia, więc wszystko odbywało się zgodnie z harmonogramem codziennych zajęć.
Może tylko nasza wizyta naruszyła trochę tę rutynę codzienności.
Już samo zaplecze
szkoły wyglądało okazale i zdradzało rękę dobrego gospodarza.
Skoncentrowano w jednym
miejscu zawody związane zarówno z gospodarstwem domowym, produkcją rolną
i ogrodniczą, jak i umiejętnościami przetwarzania żywności.
Okazało się, że takie połączenie
jest jak najbardziej uzasadnione.
Swoista pragmatyka i specjalizacja profilu kształcenia w szkole
pozwala na właściwe zapewnienie bazy oraz całego otoczenia,
jakie towarzyszy przygotowaniu
zawodowemu uczniów. Duże
wrażenie zrobiła na nas atmosfera szkoły i gościnny klimat

Kształcenie zawodowe

Kolejny etap realizacji
projektu Kształcenie zawodowe –
duże wyzwanie nowoczesnej edukacji w ramach programu Comenius-Regio zakładał, trzecią
już w tej edycji realizacji projektu, wizytę studyjną w czeskiej
Pradze. Grupa z Opolszczyzny
uczestniczyła w niej w dniach
12-15 marca 2012r. Wizyta
miała charakter zarówno zawodowy, jak i kulturalny. Pracownicy Kuratorium Oświaty
w Opolu, Wojewódzkiego
Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
w Opolu, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich zaangażowani w realizację projektu odwiedzili szkoły naszych południowych sąsiadów.
Poniedziałek 12.03.
2012r. był pierwszym dniem
wizyty studyjnej w Czechach.
W Pradze czekała na nas przewodniczka, która miała za zadanie opr owadz ić gości
z Opolszczyzny po stolicy
Czech i zdradzić garść tajemnic
tego pięknego miasta. Uczyniła
to rzeczywiście w niezwykle
barwny sposób. Opowiadała
bowiem o najciekawszych miejscach Pragi z nieskrywaną fascynacją. Związane z miastem fakty
historyczne pochłanialiśmy jakby mimochodem, zupełnie tego
nie zauważając. Zwiedziliśmy
Most Karola, Hradczany wraz
ze Złotą Uliczką, a pobyt
w domu Franza Kafki był niesamowitym doświadczeniem miej-

sca, którym „nasiąkał” ten wielki pisarz.
Obejrzeliśmy Katedrę
Vita oraz Rynek z zabytkowym
zegarem Orloj. Na koniec kulturalnej wędrówki, nadszedł czas
na spotkanie z naszymi czeskimi
partnerami, z którymi omówiliśmy harmonogram następnego
dnia wizyty w szkole partnerskiej. Spacerując po Pradze stało się dla nas jasne, że miasto to
posiada rzesze utalentowanych
cukierników i równie pracowitych ogrodników, obdarzonych
zmysłem wyważonej estetyki
przestrzeni. Jakoś zwracały naszą uwagę te zjawiska, tym bardziej, że podczas tak miło rozpoczętego pobytu mieliśmy
okazję zobaczyć jak pozyskuje
się i kształci adeptów wymienionych przed chwilą zawodów.
Następnego dnia udaliśmy się do Zespołu Szkół
w Kladnie. Wizyta miała charakter roboczy i służyła przede
wszystkim szczegółowemu
omówieniu realizacji zaplanowanych w projekcie produktów, a szczególnie tych, które
mają powstać we współpracy
polsko-czeskiej. Zarówno partnerzy polscy jak i czescy omówili etapy zaawansowania prac
poszczególnych produktów
projektu. Wymienili się spostrzeżeniami na temat różnic
i podobieństw w wypracowaniu
wspólnych efektów projektu.
Była to bardzo robocza i praktyczna część spotkania, które
ukierunkowane zostało na
omówienie budżetów projektu,
sposobów i form rozliczeń
przyjętych w Czechach i Polsce
w instytucjach wnioskodawców.
Potem zostały przedstawione
stronie polskiej 2 prezentacje,
Miroslava Hajka na temat nowoczesnych metod i środków
dydaktycznych stosowanych
w prowadzeniu zajęć na kie-
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Wizyta w Urzędzie Miasta w Kladnie.
wnętrz.

Kształcenie zawodowe

W przekazywaniu
praktycznej wiedzy edukacyjnej
przywiązuje się wagę do najmniejszych szczegółów np.
w zakresie obsługi klienta, odpowiedniej estetyki pracy czy
nawet strategii sprzedaży wyrobów, jakie w danym czasie są
przygotowywane. Jest to bardzo cenne, gdyż teoria powinna
iść w parze z praktyką, do tego
stopnia, aby stała się nawykiem
w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak się również okazało
młodzież naszych południowych
sąsiadów pełnymi garściami
czerpie doświadczenia zawodowe dotyczące swoich profesji
od koleżanek i kolegów z całej
Europy.
Tuż po przyjeździe
zostaliśmy przywitani przez
dyrektora szkoły Vratislava Morawę i zaproszeni do wysłuchania przygotowanych przez
uczniów prezentacji na temat
odbytych przez nich w Europie
praktyk zawodowych. Uczniowie wypowiadali się z dużą

swobodą i w ciekawy sposób
zaprezentowali relacje z miejsc,
w których zdobywali doświadczenie zawodowe. Imponująca
ilość odbytych praktyk wpływa
na jakość kształcenia w szkole
i przygotowanie uczniów do
zawodu. Uczniowie nie mają
większych trudności ze znalezieniem pracy i utrzymaniem się
na rynku. Już w trakcie edukacji
w szkole zawodowej chętnie są
zapraszani do obsługi gastronomicznej, m.in. na zamku w Pradze. Obejrzeliśmy również
przyszkolne gospodarstwo rolne - miejsce odbywania praktyk
uczniowskich, po czym mieliśmy
możliwość obserwowania zajęć
prowadzonych dla przyszłych
cukierników. Podziwialiśmy
sposoby artystycznego przystrajania ciast i tortów pod kierunkiem zaproszonej mistrzyni
sztuki cukierniczej. Późnym
popołudniem pojechaliśmy do
Mlada Boleslav, gdzie w zakładach samochodowych ŠKODA
mogliśmy prześledzić proces
technologiczny montażu aut.
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Naszą uwagę zwróciło również
muzeum starych automobiliskód jeżdżących po drogach już
od lat 20 do 80 ubiegłego stulecia.
Czwartek był dniem
podsumowań i powrotu do
Polski. Ostatnie godziny naszej
wizyty w Pradze zostały poświęcone na wnikliwą rozmowę
o tym, z czym spotkaliśmy się
u naszych czeskich partnerów.
Wspólnie omówiliśmy także
kolejne zadania wynikające
z harmonogramu projektu partnerskiego. Jeszcze raz skorzystaliśmy z możliwości odbycia
krótkiego spaceru po urokliwej
Pradze, po czym udaliśmy się
w powrotną drogę do Polski.

Iwona Tkacz –
starszy inspektor
Mariusz Mueller –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Z pracodawcami o szkolnictwie zawodowym.
Wiesława Kostrzewa-Andros
30 ma rc a 2012 r.
w Zespole Szkół Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich w
ramach projektu „Kształcenie
zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji” programu
Comenius Regio Kuratorium
Oświaty w Opolu zorganizowało
konferencję pod nazwą „Uczeń
szkoły zawodowej powiatu strzeleckiego aktywny na rynku pracy”
s
Konferencja adresowana
była do szerokiego grona odbiorców. Organizatorzy nie koncentrowali się jedynie na obecności
przedstawicieli środowiska oświatowego, ale stworzono możliwość spotkania się pracodawców,
nauczycieli, władz samorządowych i dyrektorów instytucji
oświatowych oraz instytucji, które mają bezpośredni związek
z rynkiem pracy. Spotkanie zgromadziło około 60 osób zaintere-

sowanych rozwojem szkolnictwa
zawodowego i podniesieniem
jego atrakcyjności nie tylko
w powiecie strzeleckim. Zaproszenie na konferencję przyjęli
m.in. Waldemar Gaida - wicestarosta strzelecki, Norbert Jaskóła dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy, Roman Jawniak - kierownik
biura Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców. Obecni byli
nauczyciele kształcenia zawodowego oraz kilkudziesięciu lokalnych przedsiębiorców z branży:
budowlanej, handlowej oraz usługowej.
Otwarcia konferencji dokonała Aurelia Stępień – dyrektor
Wydziału Wspomagania i Strategii
Edukacyjnej Kuratorium Oświaty
w Opolu, która podkreśliła ważną
rolę szkolnictwa zawodowego
w systemie edukacji oraz konieczność konstruktywnych zmian dla
stworzenia warunków do kształcenia kadr w zawodach odpowia-

dających potrzebom rynku pracy.
Podkreśliła, iż zachodzące zmiany
gospodarcze, społeczne i technologiczne wymuszają potrzebę
ciągłej weryfikacji treści i metod
kształcenia w zawodach, jak również przygotowania uczniów do
wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
Następnie Halina Kajstura,
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
zapoznała gości z prawnymi
aspektami szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty. Prowadząca, w sposób praktyczny
i przejrzysty, zwróciła uwagę na
możliwości rozwiązań organizacyjnych, merytorycznych i prawnych w kształceniu zawodowym
obowiązującymi od 1 września
2012 r. Przedstawiła także zmienione zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów
zasadniczej szkoły zawodowej
i technikum. Uczestnicy konferen-
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Konferencja w ramach programu Comenius Regio.
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cji zapoznali się z nowym modelem kształcenia w zawodach,
w tym z zasadami uzyskiwania
kwalifikacji zawodowych. Prezentowane treści odwoływały się
szczegółowo do konkretnych
przykładów wybranych specjalności, nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub
technikum, a także do nowego
systemu egzaminowania.
Z kolei Norbert Jaskóła dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy zaprezentował strukturę
organizacyjną i formę działalności
rozwiązywania problemów potrzeb na rynku pracy powiatu
strzeleckiego oraz rozwinął trudny problem oczekiwań i wymagań
stawianych przez szefów firm
nowym pracownikom.
Bieżący stan realizacji projektu „Kształcenie zawodowe – duże
wyzwanie nowoczesnej edukacji”
przedstawiła w swoim kolejnym
wystąpieniu Halina Kajstura. Tematem komunikatu były głównie
trwałe rezultaty wynikające udziału w projekcie. Duże zaintereso-

wanie wzbudziła część poświęcona omówieniu realizacji zadań
związanych z inicjowaniem kształcenia modułowego, które zaczęto
z powodzeniem realizować
w szkole prowadzonej przez dyrektor Halinę Kajsturę od
1 września 2011 r.
W kolejnych prezentacjach
przedstawione zostały projekty,
które mają na celu wzbogacenie
oferty edukacyjnej uczniów szkół
zawodowych z terenu powiatu
strzeleckiego. Były to projekty
współfinansowane przez Powiat
Strzelecki i Unię Europejską
w ramach działania 9.2. oraz realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
kolejne edycje programu „Innowacyjna szkoła zawodowa”.
W latach 2011 -2012 nasz
lokalny partner oprócz udziału
w projekcie „Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji” w ramach programu Comenius Regio Partnerskie
Projekty uczestniczył w projekcie

Kształcenie zawodowe
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„Akademia przyszłych fachowców", dzięki któremu 165
uczniów uczestniczyło w kursach:
spawania, obsługi wózków widłowych, kursie barmana, pilotów
wycieczek, języka zawodowego
angielskiego i niemieckiego.
W roku szkolnym 2011-2012
realizowano również projekt
„Uczeń szkoły zawodowej powiatu strzeleckiego aktywny na rynku
pracy”.
Konferencja dla pracodawców i przedstawicieli instytucji
rynku pracy zapoczątkowała cykl
spotkań, których celem jest
wspólne wypracowanie programu
praktyk dla uczniów szkół zawodowych, aby przyszły absolwent
szkoły zawodowej spełniał w jak
najlepszym stopniu oczekiwania
przyszłego pracodawcy w zakresie kompetencji oraz innych umiejętności pożądanych w miejscu
pracy.

Wiesława Kostrzewa-Andros wicedyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Dzieci sześcioletnie w szkole. Dobre praktyki.
Krystyna Dąbek

OŚWIAT A

dziecku sprzyjających warunków
do nauki, uwzględniających jego
indywidualne potrzeby i możliwości. Sześcioletni uczeń lubi
działać, jest aktywny, potrzebuje
częstej zmiany aktywności.
Zmiana źródła aktywności wyposaża dziecko w nowe doświadczenia i przeżycia, z kolei
zmiana treści aktywności rozwija
je w zakresie poszczególnych
dziedzin i rodzajów edukacji (za:
J. Uszyńska-Jarmoc). Aktywność
dziecka można rozpatrywać
w wielu aspektach. Ze względu
na dominujące interakcje społeczne wyróżniamy aktywność
indywidualną, grupową, zespołową; ze względu na dominację
procesów psychicznych lub wyraźną przewagę zaangażowania
jednej ze sfer wyróżniamy aktywność intelektualną, emocjonalną, praktyczną; ze względu na
dziedzinę działalności, w której
się przejawia wyróżnić można
aktywność werbalną, ruchową,
plastyczną, muzyczną. Sama zaś
aktywność może mieć charakter
twórczy lub odtwórczy (za:
J. Uszyńska-Jarmoc). „Każda
aktywność dziecka może być
rozpatrywana jednocześnie ze
względu na wszystkie wymienione kryteria”5. To spostrzeżenie
jest bardzo ważne, gdyż wskazuje na konieczność rozpatrywania
aktywności ucznia wieloaspektowo.
Pedagodzy podkreślają,
iż to otoczenie tworzy odpowiednie warunki do dokonania
się owej rozwojowej zmiany poznawczej. Tworząc te warunki
należy pamiętać o wdrażaniu
w życie szkolne takich sytuacji
dydaktycznych, w których przebiegu widoczne będzie pierwszeństwo aktywności własnej
ucznia nad przekazem społecznym. Znaczy to, że dziecko uczy
się poprzez działanie, przekształcanie, odkrywanie, modyfikowanie, interpretowanie... i te procesy powinny wystąpić podczas
zajęć, w których sam nauczyciel
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Dzieci sześcioletnie w szkole.
Koncepcja wdrażanej
reformy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy
p rog ramo we j wycho wan ia
przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych
t yp a ch s z k ó ł , Za łą c zn ik
nr 2: Podstawa programowa
kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych) traktuje kształcenie ogólne jako fundament do
dalszego rozwoju dziecka. W
zapisie nowej podstawy programowej czytamy „Szkoła łagodnie
wprowadza uczniów w świat
wiedzy, dbając o ich harmonijny
rozwój intelektualny, etyczny,
emocjonalny, społeczny i fizyczny”1. Edukacja na szczeblu szkoły
podstawowej została podzielona
na dwa etapy: I etap edukacyjny
obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – zwany edukacją
wczesnoszkolną oraz II etap
edukacyjny obejmujący uczniów
klasy IV-VI szkoły podstawowej.
Dzieci realizujące obecnie obowiązek szkolny w klasach I-III
szkoły podstawowej mają od 6
do 9/10 lat. Różnice w wieku
dzieci, nie tyle metrykalnym, co
rozwojowym, mają istotne znaczenie dla przebiegu i organizacji
procesu dydaktycznego oraz
jego efektywności. Zdarza się, iż
sięgają one nawet około 4 lat
rozwojowych. Przejawiają się
głównie w zakresie osiągniętej
przez dziecko dojrzałości do
podejmowania konkretnej aktywności.
Dojrzałość szkolna
sześciolatka, jego gotowość do
podjęcia nauki w szkole jest
niewątpliwie związana z jego
dotychczasowymi doświadczeniami. „Dziecko sześcioletnie ma
bowiem za sobą ogromną ilość
przeżyć i doświadczeń, które
ukształtowały w nim już określony osobowy wizerunek, jego

indywidualność”2. Przedszkole
wyposaża dziecko w kompetencje poznawcze, społeczne, emocjonalne, fizyczne oraz w umiejętności samoobsługowe, które
łącznie stanowią fundament do
jego szkolnej kariery. Należy
pamiętać, iż dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki
w szkole to w dużej mierze
osiągnięcie odpowiedniej gotowości w zakresie procesów poznawczych; spostrzegania, w tym
spostrzegania wzrokowo-słuchowego, myślenia, pamięci,
mowy. Odpowiednio przygotowane dziecko ma spore szanse
rozwoju.
Co to jest rozwój? Co
kryje się pod tym pojęciem.
W. Okoń definiuje rozwój
w następujący sposób „Proces
polegający na dokonywaniu się
określonych zmian jakościowych
i ilościowych... jest procesem
przemian następujących jako
wynik ścierania się przeciwstawnych sił, przy czym stopniowo
narastające zmiany ilościowe
przechodzą w zmiany jakościowe”3. W przytoczonej definicji
autor zwraca uwagę na znaczenie zmiany. Ważność zmiany dla
rozwoju dziecka podkreśla również D. Klus-Stańska, która
wskazuje zmianę o charakterze
rozwojowym jako bardzo istotną
dla całego przebiegu procesu
rozwoju. „Zmiana ważna rozwojowo to ta, która nie jest chwilowa, ale długotrwała, nie jest
zmianą pojedynczą, ale należy do
złożonego ciągu zmian, ma charakter względnie nieodwracalny,
prowadzi do wzrastającego
zróżnicowania oraz rosnącej
jego wewnętrznej integracji
i złożoności...”4. Zmiana rozwojowa oznacza postęp w poszczególnych procesach (poznawczych) oraz w opanowaniu
poszczególnych umiejętności
(czytania, pisania, liczenia, konstruowania wypowiedzi...). Dokonanie się takiej zmiany jest
możliwe poprzez stworzenie
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będzie tylko dyskretnym kierownikiem i twórcą sytuacji
sprzyjających rozwojowi dziecka. „Powinnością nauczyciela
w procesie edukacji jest wykorzystanie naturalnych sytuacji
oraz tworzenie optymalnych
warunków sprzyjających podejmowaniu przez dziecko interakcji z rówieśnikami i dorosłymi,
w różnych sytuacjach i kontekstach społecznych”6.
Musimy jednak pamiętać, iż nie na wszystko mamy
wpływ. Rozwój jest bowiem
procesem skomplikowanym,
bardzo zindywidualizowanym
i często nieharmonijnym. Jest
wynikiem procesów dojrzewania
i uczenia się. Jako nauczyciele
mamy duży wpływ na uczenie
się, zaś procesy dojrzewania
uzależnione są od struktury
samego organizmu. Dlatego
dużą rolą nauczyciela w edukacji
wczesnoszkolnej jest wspieranie
i wspomaganie rozwoju dziecka.
Działania te można sprowadzić
do:
 „tworzenia warunków do
powstawania zmian rozwojowych ...,p o dt rzym y wa n iu ,
wspieraniu naturalnej, spontanicznej, różnorodnej aktywności dziecka, a przez to
umożliwieniu mu uczenia się,
 towarzyszenia dziecku w toku
dokonywania się zmian rozwojowych i udzielania mu
pomocy..., inspirowaniu lub
celowym wyzwalaniu, a następnie wspieraniu,
 spontanicznej aktywności
dziecka, umożliwiającej mniej
lub bardziej świadome uczenie się,
 stymulowania zmian rozwojowych..., kierowania aktywnością dziecięcą”7.
Czynności te ukierunkowane są
na dziecko, uwzględniają jego
konstrukcję psychofizyczną oraz
rzeczywiste możliwości, przy
zachowaniu zasady indywidualizacji.
Nurt humanistycznej
refleksji, uznający człowieka jako
istotę z natury dobrą, narzuca
początkowej edukacji szkolnej

pewien schemat postępowania
z uczniem, a mianowicie stosowanie nagród, zachęt, pochwał,
dostrzeganie zaangażowania,
wkładu pracy, wysiłku. Jest to
jednoznaczne z aprobatą naturalnych możliwości dziecka, akceptacją jego rzeczywistego
wizerunku psychofizycznego.
Każdy uczeń otrzymuje tyle
czasu, ile mu potrzeba na wspinanie się po poszczególnych
szczeblach rozwoju.
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym stoją na progu
swojej szkolnej kariery. Są one
wdzięcznym podmiotem procesu dydaktycznego, chętnie się
uczą, nabywają nowe wiadomości i umiejętności. Są jednak bardzo wymagające, oczekują od
nauczyciela nie tylko ciekawych
zajęć, ale także zrozumienia,
wsparcia i pomocy. Dziecko na
tym etapie uczy się poprzez
działanie, przeżywanie, tworzenie, eksperymentowanie... Czyli
należy stwarzać mu takie sytuacje dydaktyczne, które pozwolą
uaktywnić różne sfery i zastosować naturalny, w tym okresie,
dynamizm dziecięcy. Zajęcia nie
mogą być statyczne. Dziecko nie
powinno siedzieć przez 45 minut nieruchomo w ławce. Uczeń
musi brać aktywny udział w zajęciach, musi czuć się „głównym
aktorem spektaklu” reżyserowanego przez nauczyciela. Uczniowie zapamiętują materiał w różny sposób, jedni są wzrokowcami, inni słuchowcami a jeszcze
inni kinestetykami. Materiał
podany przez nauczyciela powinien uwzględniać różnorodne
techniki uczenia, aby umożliwić
zapamiętanie wszystkim uczniom. A to znowu wymaga dużego zaangażowania w przygotowanie się do każdych zajęć, wypracowania wielu pomocy, środków dydaktycznych, które
wspomogą nauczanie.
Organizacja dnia aktywności sześciolatka w szkole
wymaga podjęcia działań uwzględniających naturalną potrzebę
działania, ruchu. „Trzeba więc
zachować równowagę pomię-
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dzy: podawanymi treściami
a zainteresowaniami dzieci, wysiłkiem umysłowym i fizycznym,
aktywnością kierowaną przez
nauczyciela i swobodną działalnością dzieci. Całodzienny plan
pobytu sześciolatka w szkole
powinien więc zawierać formy
wymagające wysiłku intelektualnego na zmianę z formami ruchowymi; formy wymagające
zdyscyplinowanego wykonywania zadań na zmianę z formami
aktywności opartej na swobodnej twórczości, samodzielnym
zdobywaniu doświadczeń”8. Praca z sześciolatkiem w szkole
zaczyna się już od pierwszego
dnia pobytu w placówce. Dziecko przekraczające próg klasy
staje się konkretnym uczniem,
ze swoją osobowością i potencjałem. Obecna podstawa programowa zaleca łagodne przejście z edukacji przedszkolnej do
wczesnoszkolnej, gwarantuje
okres adaptacyjny, który jest
niezwykle ważny dla dziecka.
Jest to czas stopniowego, powolnego przechodzenia od zabawy do nauki, nie oznacza to
jednak całkowitej rezygnacji
z zabawy. O czasie trwania
okresu adaptacyjnego decyduje
nauczyciel, który zna potrzeby
swoich uczniów. Pamiętać należy, iż sześciolatek będzie chciał
się bawić i nie będzie koncentrował uwagi na materiale edukacyjnym przez długi czas, i nie
będzie to bynajmniej zła wola
dziecka, tylko cecha jego aktualnego poziomu rozwoju. Nauka
w klasie sześciolatków wymaga
częstego stosowania zabawy.
„Zabawa wnosząc do procesu
kształcenia pierwiastek swobody
i twórczości, uatrakcyjnia go
i intensyfikuje… integruje wychowanie i nauczanie oraz procesy poznawania, przeżywania
i działania uczących się...”9
Uczenie się dziecka
w młodszym wieku szkolnym
tworzy się na kilku ważnych
fundamentach. Przede wszystkim na aktywności i zaangażowaniu ucznia, realizowaniu przydatnych działań, odnoszeniu nowej
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Kolejna koncepcja edukacji zintegrowanej to edukacja
z uwzględnieniem rozwoju cech
kierunkowych i instrumentalnych. W tej koncepcji wdrażania
zajęć zintegrowanych nacisk
kładzie się na równoczesną realizację celów wychowawczych
i dydaktycznych poprzez wzbogaconą pracę nauczyciela. Przejawia się to w łącznym ujmowaniu celów nauczania i wychowania oraz kształcenia, scalaniu
treści i materiału nauczania
i wychowania, tworzeniu jednolitych ciągów sytuacyjnych.
W tej koncepcji kładzie się duży
nacisk na różnorodność form
aktywności dziecka oraz stwarzanie ciekawych sytuacji dydaktycznych (za: Ł. Muszyńska).
Inne koncepcje edukacji zintegrowanej często stosowane w polskich szkołach to:
edukacja zintegrowana jako nauczanie całościowe (ośrodki
zainteresowań Declory’ego,
techniki Freineta, pedagogika
Montessori, szkoła pracy Deweya, ośrodki pracy twórczej,
metoda projektów Kilpatricka...), jako tworzenie układu
problemowo-kompleksowego,
jako edukacja globalna, całościowa, koncentryczna, syntetyczna,
jako edukacja podporządkowana
określonym zadaniom, edukacja
wskazująca na język jako czynnik
integrujący... (za: M. Węglińska,
E. Misiorna).
Niezależnie od przyjętej koncepcji edukacji zintegrowanej „każde zajęcie musi być
powiązane z całokształtem pracy
opartej na tematyce kompleksowej. Powinno prowadzić do
realizacji celów ogólnych, które
mogą być osiągnięte pod warunkiem świadomego dążenia
nauczyciela do realizacji celów
szczegółowych / operacyjnych...”11. Zadanie nauczyciela na
tym etapie edukacji to wspieranie dziecka w jego rozwoju,
rozwijanie jego ciekawości, aktywności, czynności poznawczych, aktywizowanie i stwarzanie ciekawych sytuacji dydaktycznych umożliwiających przekształcanie, eksplorowanie naj-
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bliższego otoczenia. Organizowanie odpowiednich sytuacji
wymaga doboru właściwych
zadań, które wywołują w uczniu
niepokój poznawczy i angażują
w jego pokonanie różne sfery
psychiki. Nauczyciel wykorzystuje w tym procesie kompetencje
ucznia, jego styl uczenia się
i rzeczywiste możliwości.
W uczeniu się oprócz interakcji
nauczyciel - uczeń zachodzi inna,
uczeń - uczeń. To również narzuca pewną konstrukcję zajęć,
w trakcie których wykorzystujemy zadania wymagające pracy
w zespole. Podczas takiej pracy
uczniowie mają okazję do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń, podczas realizacji zadań
uczą się współpracy i współodpowiedzialności, zdobywają
umiejętność patrzenia na problem z różnych perspektyw
(z perspektywy innych dzieci).
Na szczeblu edukacji
wczesnoszkolnej planuje się
zajęcia w formie bloków tematycznych / ośrodków tematycznych obejmujących od jednego
do kilkunastu dni pracy realizowanych poprzez ośrodki dzienne / tematy dni aktywności.
Z tematu bloku wynika zapis
tematów ośrodków dziennych
(za: M. Węglińska).
Pamiętając o tym, że
wkrótce w szkole pojawią się
dzieci sześcioletnie konieczne
będzie stosowanie w pracy odpowiednich metod pracy. Należałoby schylić się nad sześciolatkiem, jego potrzebami i możliwościami. W tym wypadku
„metody powinny odwoływać
się do zabaw i emocji, gdyż
głównie motywy emocjonalne
skłaniają dziecko ... do podjęcia
wysiłków związanych z nabywaniem wiadomości, umiejętności
i nawyków. Sama zabawa nie jest
jednak metodą wychowania lecz
formą pracy z dziećmi lub rodzajem ich aktywności”12. Istnieje
wiele podziałów metod, ich różnorodność pozwala na wybór
tych, które mogą być najbardziej
optymalne w pracy z małym
dzieckiem. Na pewno, w przypadku dzieci w młodszym wieku
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wiedzy do już nabytej, stosowaniu skutecznych strategii, uporządkowaniu uprzednio zdobytej
wiedzy, zrozumieniu problemu,
wykorzystaniu wiedzy w praktyce, daniu dziecku czasu na nabycie wprawy, motywowaniu (za:
S. Vosniadou).
Pracę dydaktycznowychowawczą z uczniem w klasach I-III realizuje się w formie
kształcenia zintegrowanego,
które jest związane z edukacją
zintegrowaną. Zajęcia te mogą
być realizowane wg różnych
koncepcji. Każda ukazuje specyficzne dla siebie podejście do
zajęć wynikające z ich konstrukcji oraz wytyczonego celu.
Najczęściej spotykamy
się z edukacją zintegrowaną
realizowaną jako nauczanie łączne. Jest to „kierunek dydaktyczny traktujący treści i metody
pracy w klasach początkowych
jako określone całości tematyczne, obejmujące różnorodne
treści zgodne z tym, jak występują one w życiu, a nie jako odrębne przedmioty. Te złożone
kompleksy treściowe stanowią
roczne, miesięczne lub dzienne
ośrodki nauczania” 10. Treści
zawarte są w ośrodkach tematycznych, które realizuje się
poprzez dzienne ośrodki pracy
(za: J. I A. Maćkowiakowie).
Innym rodzajem edukacji zintegrowanej jest jej realizacja w cyklu pełnej i częściowej
integracji. Pełna integracja obejmuje dzieci uczące się w klasie
0 /oddziale przedszkolnym/
i klasie pierwszej, wybiórcza
(częściowa) w klasie II-III. Pełna
integracja w nauczaniu łącznym
ma na celu nauczanie międzydyscyplinarne oraz bazowanie na
scalonym obrazie rzeczywistości
i zachodzących w niej zmian
i procesów. Integracja wybiórcza
realizowana jest w oparciu
o nauczanie skorelowane łączące bliskie sobie treści kilku zajęć
wokół jednego tematu. Integracja dokonuje się tutaj na płaszczyźnie treści kształcenia, nauczania i wychowania oraz na
płaszczyźnie metodycznej (za:
M. Cackowska).
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szkolnym, ważne będą metody,
wykorzystujące zaangażowanie
ucznia w proces poznawania
i tworzenia wiedzy, pozwalające
na aktywność w wielu płaszczyznach i atrakcyjne dla dziecka.
Warto wspomnieć, iż niektórzy
pedagodzy dokonuję rozdziału
metod edukacji wczesnoszkolnej
na metody nauczania oraz metody wspierania edukacyjnego.
I tak J. Kujawiński metody
wspierania edukacyjnego określa
jako „systematycznie stosowany
sposób współdziałania nauczyciela z uczniami oraz uczniów ze
sobą, polegającym na wzajemnym udzielaniu sobie pomocy
edukacyjnej, w zależności od
potrzeb i oczekiwań partnerów
edukacyjnej interakcji, z których

każdy może być dawcą, jak
i biorcą pomocy”. Nauczyciel
w tym procesie jest „równou p ra w n io n ym p a r t n e r e m
ucznia” (za: J. Kujawiński).
Na nauczycielach spoczywa zatem ciężar znalezienia
takich metod nauczania, które
pozwolą, by nauka nie sprawiała
uczniom większego problemu,
ale przynosiła radość z uczestnictwa w zajęciach i zdobywania
wiedzy, tym bardziej, iż współczesna edukacja przywiązuje
szczególną wagę do kształcenia
osobowości ucznia, rozwijania
w nim zainteresowań, co przyczynia się do jego dalszego,
wszechstronnego rozwoju.
Realizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III,

zmierzającego do wszechstronnego rozwoju dziecka, oparta
jest na idei kształcenia zintegrowanego, stwarza możliwość
łączenia różnych rodzajów edukacji i aktywności ucznia w jeden
blok tematyczny. Realizowane
treści przenikają się wzajemnie,
zmuszają do twórczego myślenia
i podejmowania różnorodnych
form aktywności. Uczeń staje się
podmiotem wszelkich podejmowanych zabiegów oraz centralną
postacią procesu nauczania.

Krystyna Dąbek PSP nr 15 w Opolu
MODN w Opolu
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Z własnego podwórka
Refleksje, spostrzeżenia
Krystyna Dąbek

Kompetencje poznawcze dziecko rozwija poprzez aktywność
własną i współtowarzyszący jej
przekaz społeczny. Pierwszeń-

OŚWIAT A

poza ramy, gdyż aktywność
twórcza dziecka jest nieograniczona i nieprzewidywalna. Tak
zorganizowana i zaplanowana
sytuacja dydaktyczna sprzyja
rozwojowi dziecka, aktywizuje
je, uczy zaangażowania i odpowiedzialności. W innowacji zaplanowano korzystanie z dorobku heurezy jako oddziaływań nakierowanych na ucznia
w tworzeniu ciekawych zadań
oraz pokonywaniu napotkanych
trudności. Problem pokonywania trudności przez małe dziecko, nie poddawania się, doprowadzania zadania do końca staje
się jednym z elementów rozwijających aspekt wolicjonalny
świadomości ucznia oraz motywujący do dalszej pracy. Korzystną formą pracy, lubianą
przez dzieci, jest praca w grupach. Rozwiązywanie problemów w grupie sprzyja nawiązywaniu interakcji społecznych,
rozwija kompetencje językowe,
uczy dzieci zamykać myśli
w formie komunikatu językowego. Pracując w grupie
uczniowie sami przyjmują na
siebie odpowiednie role, wiedzą, że mają wykonać zadanie
i odpowiadają za jego efekt.
Potrafią korzystać z potencjału
członków grupy, dzielą się pomysłami, analizują je, wybierają
ich zdaniem najlepszy lub modyfikują podane propozycje.
Zespół klasowy tworzą
uczniowie, każdy z nich posiada
charakterystyczne dla siebie
cechy, możliwości, predyspozycje i oczekiwania. Nauczyciel
stający przed nimi w klasie
przygotowuje proces dydaktyczny tak, aby uwzględniał każdego ze swoich wychowanków.
Różne rodzaje inteligencji
umożliwiają uczniom angażowanie w różne sposoby uczenia
się, takie, które dają możliwość
osiągnięcia sukcesu. Na nauczy-

Reforma

Praca z dziećmi w klasach młodszych obciąża nauczyciela dużą odpowiedzialnością
za stworzenie dobrych warunków dających dzieciom szansę
na sukces edukacyjny, powodzenie oraz dokonanie się
w dziecku zmiany rozwojowej,
na którą zwraca obecnie uwagę
wielu wybitnych pedagogów
traktując ją jako fundament
całego rozwoju młodego człowieka. Starając się stworzyć
odpowiednie warunki do zaistnienia tej zmiany w zespole
dzieci sześcioletnich, z którymi
obecnie pracuję, wspólnie z p.
Ewą Boryczko, opracowałam
innowację pedagogiczną, w której zasadniczym novum jest:
 rezygnacja z kart pracy/
ćwiczeń
 wykorzystanie czytanki oraz
zebranych utworów literackich jako zbioru tekstów
źródłowych stanowiących
punkt wyjścia do realizacji
poszczególnych bloków tematycznych
 tworzenie sytuacji do samodzielnego gromadzenia doświadczeń, podtrzymywanie
i wspieranie spontanicznej
aktywności dziecka
 stosowanie metod heurystycznych pozwalających na
samodzielnie poszukiwania
odpowiedzi na pytania, formułowanie nowych pomysłów rozwiązania danego
problemu
 opracowanie zadań i ćwiczeń
wspomagających ucznia
w pokonaniu trudności oraz
wspierających zdobywanie
wiedzy i umiejętności

stwo jednak aktywności własnej
nad przekazem daje dziecku
możliwość przeżycia, zrozumienia i interioryzacji wiedzy. Obserwując uczenie się dzieci
z wykorzystaniem kart ćwiczeń/
pracy towarzyszących podręcznikom, zauważyć można monotonię proponowanych zadań,
schematyzm, ujednolicenie stopnia trudności, brak indywidualizacji, transmisyjny przekaz.
Przy takiej unifikacji wiedzy
trudno zaplanować przebieg
procesu dydaktycznego, który
sprzyjałby rozwojowi ucznia
a jednocześnie umożliwiał budowanie ciekawych sytuacji
edukacyjnych. Nie sprzyja to
również indywidualizacji procesu dydaktycznego oraz wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
W oparciu o współczesną literaturę pedagogiczną oraz własne spostrzeżenia, postanowiłam stworzyć uczniom warunki
do nabywania wiedzy i umiejętności oraz zaistnienia zmiany
poznawczej poprzez rezygnację
z tzw. kart pracy/ćwiczeń, podręczników. W ich miejsce zaproponowałam różnego typu
ćwiczenia i zadania bazujące na
aktualnych doświadczeniach
dzieci, uwzględniające indywidualne różnice między uczniami,
wykorzystujące wielokierunkową aktywność dziecka. Działania te pozwalają zachować spiralny układ treści, który w przypadku dzieci w młodszym wieku
szkolnym jest bardzo istotny.
Spiralne narastanie treści jest
tutaj widoczne nie tylko w układzie treści realizowanych
w kolejnych klasach, ale przede
wszystkim w przyjętej koncepcji
prowadzenia zajęć. Przyrost
treści następuje na każdych
zajęciach, budowanie własnych
doświadczeń dziecięcych sprzyja ich narastaniu, często pozwala, a nawet zmusza, na wyjście
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cielach spoczywa zatem ciężar
znalezienia takich metod nauczania, które pozwolą, by nauka nie sprawiała uczniom
większego problemu, ale przynosiła radość z uczestnictwa w
zajęciach i zdobywania wiedzy,
tym bardziej, iż współczesna
edukacja przywiązuje szczególną
wagę do kształcenia osobowości ucznia, rozwijania w nim
zainteresowań, co przyczynia
się do jego dalszego, wszechstronnego rozwoju. Głównym
nurtem działań wdrażanych
w pracy z dziećmi jest odniesienie się do założeń heurezy,
szczególnie heurystycznych
metod rozwiązywania problemów, których schemat przedstawiam poniżej.
O efektywności realizowanych działań będzie można
powiedzieć dopiero po zakończeniu przez dzieci I etapu edukacyjnego, obecnie ciekawym

jest nowe działanie realizowane
w pracy z małym dzieckiem.

szczegółowym przypadkiem

Heurystyczne metody roz-

strategie heurystyczne:

wiązywania problemów

· systematyczne próbowanie,

metody heurystyczne

· prace do przodu

zasady heurystyczne

· schemat kartezjański

· zasada rekursji

· modelowanie

ogólne:

reguły heurystyczne:

· zasada analogii
· zasada wstecznego postępowania

· reguły ogólne (reguły pierwszeństwa i inne)
· reguły szczególne i systemy

szczególne:

reguł dla określonych klas zadań

· zasada symetrii
· zasada ekstremów

(programy heurystyczne)

· zasada rozkładu
· zasada rozróżniania przypadków

Krystyna Dąbek PSP nr 15 w Opolu
MODN w Opolu

· praca z pojedynczym lub

Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły.
Konkurs dla rad rodziców.
Halina Pilarz
Teodozja Świderska

Reforma

Ważnym przedsięwzięciem realizowanym w Kuratorium Oświaty w Opolu był
Konkurs „Mam 6 lat” organizowany przez Ministra Edukacji
Narodowej, we współpracy
z kuratorami oświaty.
Adresatem konkursu
były rady rodziców w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych.
Celem konkursu było
promowanie i upowszechnianie
najciekawszych form aktywności rad rodziców mających na
celu przyjazną adaptację dzieci
sześcioletnich do edukacji
szkolnej.
Konkurs służył również wspieraniu współpracy

między radami rodziców
w przedszkolach i szkołach,

Wręczenie dyplomu finalisty dla rady rodziców Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 20 z Opola.
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szkolu nr 33 „Karolinka”
w Opolu
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance
Dwójka moich dzieci rozpoczęła już
naukę w wieku 6 lat, podobnie jak ja
kiedyś. To nie tradycja, a głębokie
przekonanie, że miejscem sześciolatka jest szkoła - podkreśliła Marta
Rostropowicz - Miśko z rady rodziców szkoły podstawowej nr 20
z Opola, która jako przedstawiciel
uczestników konkursu zabrała głos
podczas warszawskiej gali finałowej konkursu „Mam 6 lat".
Tą drogą przekazujemy
serdeczne gratulacje ww. laureatom i finalistom reprezentującym
Opolszczyznę.
Serdecznie dziękujemy
Radom Rodziców oraz Dyrektorom szkół i przedszkoli, którzy
wzięli udział w konkursie za zaangażowanie i przedstawienie działań
pokazujących jak szkoły są przygotowane na przyjęcie do I klasy
dzieci sześcioletnich oraz pokazanie, jak przedszkola współpracują
ze szkołami, aby przygotować
dzieci sześcioletnie, do przejścia
z przedszkola do I klasy szkoły
podstawowej.
Halina Pilarz –
starszy wizytator
Teodozja Świderska –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Reforma

Konkurs realizowany był w dwóch
modułach:
 moduł I – „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła
przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy? –
skierowany do rad rodziców
w szkołach;
 moduł II – „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” - Jak moje
przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej
było przyjazne? – skierowany do
rad rodziców w przedszkolach.
Konkurs realizowany był
w dwóch etapach: wojewódzkim
i krajowym.
14 maja 2012 r. kapituła konkursu
oceniła wszystkie nadesłane projekty i wyłoniła 6-ciu finalistów
etapu wojewódzkiego.
W module skierowanym
do przedszkoli finalistami konkursu zostały rady rodziców przy
następujących przedszkolach:
Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka”
w Opolu
Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu
Rada Rodziców Publicznego
Przedszkola nr 3 w Gogolinie
W module drugim, skierowanym do szkół podstawowych
finalistami konkursu zostały rady
rodziców przy następujących szkołach:
Rada Rodziców przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 20 im.
Księcia Jana Dobrego w Opolu
Rada Rodziców przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance
Rada Rodziców przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 24
w Opolu
Uroczysta Gala Wojewódzka konkursu odbyła się 29
maja 2012 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 20 im. Księcia
Jana Dobrego w Opolu, (relacja
w tym numerze Biuletynu), a Gala
Centralna, w której wzięli udział
finaliści wojewódzkiej edycji konkursu 4 czerwca 2012 r. w Warszawie.
Gala Finałowa konkursu
„Mam 6 lat” odbyła się w Galerii

Porczyńskich w Warszawie i była
podsumowaniem 16 gal regionalnych. Konkurs to pilotażowy projekt
włączania rodziców w pokazywanie
pozytywnych zmian w polskich szkołach. Pozwoli on na upowszechnianie
dobrych lokalnych praktyk z poszczególnych szkół - powiedziała w swoim wystąpieniu minister edukacji
Krystyna Szumilas.
Minister K. Szumilas
zwróciła także uwagę na to, że
cywilizacyjna zmiana, jaką jest obniżenie wieku szkolnego, wpłynęła
na zmianę podejścia do edukacji.
Dzieci szybciej się teraz uczą. Dlatego my - dorośli - powinniśmy wykorzystać ten złoty wiek dziecka, by
lepiej przygotować je do samodzielnego życia.
Konkurs dla rad rodziców „Mam 6 lat" był częścią ogólnopolskiej akcji informacyjnej,
która ma przybliżyć ideę obniżenia
wieku szkolnego rodzicom przedszkolaków. W konkursie udział
wzięli rodzice z 266 przedszkoli
i 412 szkół z całej Polski. Spośród
wszystkich nadesłanych zgłoszeń
wybranych zostało 97 finalistów,
a spośród nich - 32 laureatów.
Podczas uroczystości wręczono
również specjalne tytuły „Samorząd na 6".
W gronie laureatów
konkursu znalazły się dwie rady
rodziców z województwa
opolskiego, działające przy:
Publicznym Przed-

11

Gala Finałowa konkursu. Na zdjęciu m.in. Minister Edukacji Narodowej - K. Szumilas (po lewej) oraz Opolski Kurator Oświaty – H. Bilik
(po prawej).
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Gimnazjalisto!
Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną.

MATURA

LO
dla
dorosłych
3 lata nauki

LO
3 lata nauki

Technikum
4 lata nauki

Egzaminy
potwierdzające
kwalifikacje
w zawodzie

Zasadnicza
szkoła
zawodowa
3 lata nauki

*Absolwenci ZSZ
rozpoczynają naukę
od klasy II

GIMNAZJUM - 3 lata nauki

Teodozja Świderska
Zanim podejmiesz decyzję
rozpoznaj:

Reforma

1) swoje predyspozycje
Podpowiedzi: oceń co
cię naprawdę interesuje;
w czym jesteś dobry; na co
lubisz poświęcać czas… Możesz
skorzystać z fachowej pomocy
doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela - wychowawcy, rodziców.
2) co daje ci wybór liceum
ogólnokształcącego
Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę, lepiej
przygotuje do matury i dalszego
kształcenia. Umożliwi zdobycie
wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich
przedmiotów ogólnokształcących. Zadaniem liceum jest także przygotowanie uczniów do

studiowania na wyższych uczelniach. Często uczelnie wyższe
wymagają od swoich kandydatów dobrych wyników maturalnych z określonych przedmiotów nauczanych na poziomie
rozszerzonym. Absolwent liceum prócz wiadomości i umiejętności z wszystkich przedmiotów w zakresie co najmniej
podstawowym powinien być
przygotowany do zdawania
egzaminu maturalnego z co
najmniej dwu przedmiotów na
poziomie rozszerzonym (bardziej ambitni mogą wybrać trzy
lub cztery przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym o ile, znajdą je w ofercie danej
szkoły). To zwiększy szansę
podjęcia studiów na wybranej
uczelni.
3) co da ci wybór technikum
Technikum umożliwi
w najkrótszym czasie zdobyć
równocześnie zawód i wy-

OŚWIAT A
54

OPOLSK A

kształcenie średnie. Absolwenci
technikum mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
Od 1 września 2012r.
kształcenie ogólne w technikum
będzie realizowane w takim
samym wymiarze jak w liceum
ogólnokształcącym. Technika
dają możliwość wyboru kształcenia spośród 92 zawodów.
Przedmioty ogólnokształcące
będą realizowane w zakresie
podstawowym oraz rozszerzonym. Będziesz musiał wybrać
dwa przedmioty rozszerzone,
które będą powiązane z przyszłym zawodem. Te wybrane
przedmioty będziesz na maturze zdawać w zakresie rozszerzonym. W zależności od wybranych przedmiotów będziesz
również realizował jeden przedmiot uzupełniający wiedzę
z pozostałych dziedzin.
W technikach, podobnie jak w zasadniczych szkołach
zawodowych zawody podzielo-

NR

no na kwalifikacje. Ich liczba
zależy od zawodu. Na poziomie
technikum najczęściej są zwody
z dwiema lub trzema kwalifikacjami. Zawody z dwiema kwalifikacjami to np.: technik żywienia i usług gastronomicznych;
technik ekonomista, technik
mechanik, technik usług fryzjerskich, a z trzema kwalifikacjami:
technik informatyk, technik
budownictwa, technik logistyk,
technik pojazdów samochodowych, technik weterynarii.
W ośmiu zawodach na poziomie technikum występuje tylko
jedna kwalifikacja (np. w zawodzie technik ortopeda, technik
awionik, technik geolog).
W technikum nauczysz się:
 jak praktycznie wykonywać
zawód
 jak przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej
 jak napisać biznesplan
 jak wykorzystać język obcy
w pracy zawodowej
 jak organizować swoją pracę
w podległym zespole

4) co daje ci wybór zasadniczej szkoły zawodowej
Kształcenie zawodowe
można realizować w technikach
oraz w szkołach zawodowych.
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drugiej. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować
naukę na studiach wyższych.
Możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Jeśli zechcesz uzyskać
tytuł technika, możesz uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie i zdać egzamin zawodowy
oraz uzyskać
wykształcenie
średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
(rozpoczynając naukę od klasy
drugiej). Spełnienie tych warunków pozwoli ci otrzymać dyplom technika. Możesz też
przystąpić do matury i kontynuować edukacje na studiach wyższych.
Więcej informacji na
temat kształcenia zawodowego
w technikum i zasadniczych
szkołach zawodowych znajdziesz na stronie
www.koweziu.edu.pl
Terminy rekrutacji.
Zasady i terminy rekrutacji w województwie opolskim określone zostały Zarządzeniem nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty, z dnia 10 stycznia
2012r. i są podane są na stronie www.kuratorium.opole.pl
w zakładce Dla rodziców
i uczniów → Rekrutacja.
Znajdziesz tam także informacje
na temat przeliczania na punkty
rekrutacyjne wyników nauczania, egzaminów i osiągnięć. Na
stronie Kuratorium Oświaty
w Opolu dostępny jest też aktualny Informator, w którym
znajdziesz informacje i adresy
szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.
Mogą wystąpić pewne
uregulowania szczegółowe
i różne rozwiązania podane
przez konkretną szkołę (zwłaszcza w przypadku rekrutacji
elektronicznej). Warto więc
sprawdzić informacje dotyczące
wymagań rekrutacyjnych bezpośrednio w konkretnej szkole.

Reforma

W tr akcie nauki
w technikum, podobnie jak
w ZSZ, będziesz zdawał egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub
trzy - w zależności od liczby
kwalifikacji określonej dla danego zawodu. Po każdym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne
i dyplom umożliwią ci podjęcie
zatrudnienia, ale możesz też
przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.
Więcej informacji na temat
kształcenia ogólnego w technikum i liceum ogólnokształcącym
znajdziesz na stronie
www.ore.edu.pl

Od 1 września 2012r. nauka we
wszystkich szkołach zawodowych trwać będzie trzy lata.
Będą tam realizowane w zakresie podstawowym te same
przedmioty ogólnokształcące
jak w liceum ogólnokształcącym
i technikum. W szkołach zawodowych uczniowie będą mogli
się kształcić w wielu zawodach,
których lista zmienia się od
1 września 2012r. Możesz wybrać jeden spośród 76 zawodów. Wybierając swój ulubiony
zawód upewnij się czy szkoła,
którą zamierzasz wybrać kształci w tym zawodzie.
Zawody zostały podzielone na kwalifikacje.
W zależności od zawodu ich
liczba jest różna. Na poziomie
ZSZ najczęściej zawody mają
tylko jedną kwalifikację, np.
sprzedawca, murarz-tynkarz,
fryzjer, stolarz. Rzadziej występują również w ZSZ zawody
z dwiema kwalifikacjami i tylko
jeden zawód z trzema kwalifikacjami tj. monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie.
W ZSZ bardzo istotne
jest kształcenie praktyczne.
W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego
na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka będzie mogła odbywać się w u pracodawcy,
w centrach kształcenia praktycznego lub warsztatach szkolnych.
W ZSZ nauczysz się:
 jak praktycznie wykonywać
zawód
 jak przygotować się do zbudowania własnej firmy
 jak wykorzystać język obcy
w pracy zawodowej
Ukończenie ZSZ nie
zamyka ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent ZSZ możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.
Możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając
liceum ogólnokształcące dla
dorosłych. Możesz rozpocząć
tam naukę od razu od klasy
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P rzedmioty
nauczane
w zakresie rozszerzonym

Reforma

Każda szkoła ponadgimnazjalna
ustala sposób dokonywanego
przez ucznia wyboru przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym. B ezpośrednio
w danej szkole uzyskasz informacje, jakie przyjęła rozwiązania.
W liceum trzeba wybrać obowiązkowo od dwóch
do czterech przedmiotów. Liczbę przedmiotów, które można
będzie realizować w zakresie
rozszerzonym ustala szkoła.
W technikum trzeba
wybrać dwa przedmioty.
W klasie I liceum
uczniowie będą uczyli się
wsz y stk ich pr z ed mi otów
w zakresie podstawowym, kontynuując naukę rozpoczętą
w gimnazjum.
W klasie II i III liceum
wszyscy uczniowie nadal obowiązkowo będą uczyć się języka
polskiego, matematyki i dwóch
języków obcych, a także będą
mieć obowiązek uczęszczania
na zajęcia wychowania fizycznego. By dobrze przygotować się
do egzaminu maturalnego każdy
uczeń ma obowiązek wybrać co
najmniej dwa przedmioty do
realizacji w zakresie rozszerzonym (bardziej ambitni mogą
wybrać ich więcej - 3 lub 4,
o ile znajdą je w ofercie danej
szkoły).
Przedmioty, spośród
których można wybierać, to:
język polski, matematyka, historia, języki obce, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia,
fizyka, chemia, informatyka,
historia sztuki, historia muzyki,
język łaciński i kultura antyczna
oraz filozofia.
Zwiększy się liczba
godzin przeznaczona na naukę
historii zakresie rozszerzonym
(dotychczas w tym zakresie
przeznaczone były trzy godziny
historii w kl. I, trzy w kl. II
i dwie godziny w kl. III tj. łącznie

8 godzin) teraz będzie to co
najmniej 10 godzin w ciągu
trzech lat nauki (np. 2 godz.
w kl. I, 4 godz. w kl. II i 4 godz.
w kl. III).
Oprócz od dwóch do
czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym licealista będzie miał obowiązek uczenia się
przedmiotów uzupełniających.
Uczeń, który nie wybierze historii w zakresie rozszerzonym,
będzie miał obowiązek uczęszczania na zajęcia historii i społeczeństwa. Natomiast ten, który
nie wybierze w zakresie rozszerzonym żadnego z czterech
przedmiotów z grupy: fizyka,
chemia, biologia, geografia –
będzie uczęszczał na zajęcia
przyrody. Ma to służyć zachowaniu równowagi pomiędzy
nauczaniem przedmiotów ścisłych i humanistycznych.
Również w technikum
przedmioty ogólnokształcące
będą realizowane w zakresie
podstawowym oraz rozszerzonym. Uczeń musi wybrać dwa
przedmioty rozszerzone, które
będą powiązane z jego przyszłym zawodem. Te wybrane
przedmioty będzie zdawał na
maturze w zakresie rozszerzonym. W zależności od wybranych przedmiotów będziesz
również realizował jeden przedmiot uzupełniający wiedzę
z pozostałych dziedzin.
Na przykład w zawodzie technik informatyk przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym powinny
być matematyka i informatyka.
Te przedmioty będą więc zdawane na maturze w zakresie
rozszerzonym. W zależności od
przedmiotów rozszerzonych
uczeń będzie musiał realizować
jeden przedmiot uzupełniający
wiedzę z pozostałych dziedzin.
Np. jeśli w zakresie rozszerzonym wybierzesz matematykę
i fizykę, to wówczas przedmiotem uzupełniającym będzie historia i społeczeństwo.
Więcej informacji na temat
kształcenia ogólnego w techni-
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kum i liceum ogólnokształcącym
znajdziesz na stronie:
www.ore.edu.pl.
Informacje na temat
kształcenia ogólnego w technikum i liceum ogólnokształcącym
i zasadniczych szkołach zawodowych przekazane w niniejszym artykule powstały w oparciu o materiały dostępne na
stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl,
Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji
Zawodowej
i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl, stronach
Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.
Pod ww. adresami
można znaleźć więcej szczegółowych danych i porad, które
mam nadzieję, pomogą gimnazjalistom w podjęciu ważnej
decyzji - właściwego wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej.
Na wymienione strony
można wejść korzystając z linków na stronie Opolskiego
Kuratorium Oświaty:
www.kuratorium.opole.pl, na
której znajduje się też wspomniany Informator dot. szkół
ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.
Teodozja Świderska –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Współpraca w zakresie sportu szkolnego pomiędzy
Opolszczyzną a Nadrenią-Palatynatem.
Tomasz Słodziński

OŚWIAT A

przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą sportu
szkolnego w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, współpracy szkół
z klubami i organizacjami sportowymi oraz jego finansowanie.
Po spotkaniu w urzędzie delegacja zwiedziła Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu, szkołę
podstawową, Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy oraz Publiczne Gimnazjum nr 2
w Strzelcach Opolskich.
Po południu odbyło się
spotkanie podczas którego
omówiono plany dalszej współpracy Opolskiego Kuratora
Oświaty w Opolu z NadreniąPalatynatem w zakresie sportu
szkolnego dotyczącego wymiany nauczycieli i młodzieży szkolnej. Obie strony uznały potrzebę współpracy nauczycieli
i uczniów w zakresie rekreacji
ruchowej, ustalono też wstępny
harmonogram spotkań nauczycielskich i uczniowskich.
22 marca delegacja
uczestniczyła w spotkaniu
z Opolskim Kuratorem Oświaty - Haliną Bilik, podczas którego podzielono się spostrzeżeniami dotyczącymi odbytych
wizyt i dalszej współpracy
w zakresie sportu szkolnego.
Tomasz Słodziński –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Rozmaitości

Na zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty - Haliny Bilik w dniach 19.03-22.03.
2012r. przebywał na terenie
województwa opolskiego Dieter Krieger, wizytator do spraw
sportu dzieci i młodzieży szkolnej z Nadrenii-Palatynatu Celem jego wizyty było: poznanie
warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
w zakresie sportu, zapoznanie
z formami współpracy szkół
z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi realizującymi zajęcia sportowe na rzecz
dzieci i młodzieży szkolnej,
przygotowanie do współpracy
w zakresie wymiany młodzieży i
nauczycieli wychowania fizycznego.
W pierwszym dniu
pobytu gość zwiedził Opole,
a wieczorem wziął udział
w zawodach w kręgle, które
odbyły się w hotelu „Szara Willa”.
20 marca zorganizowano spotkanie z Mirosławem
Śnigórskim, dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Opolu. Jego celem było
przedstawienie szkoły, wyróżniającej się na tle innych placówek miasta Opola sportowym
charakterem. Wymieniano
się również doświadczeniami na
temat finansowania szkół, zasadności zwolnień lekarskich,
liczebności dzieci w klasach.
Gość zwiedził budynek szkolny
i nie krył zadowolenia z warunków, w jakich kształcą się
uczniowie. Podczas spotkania
udzielił również wywiadu redaktorom gazetki szkolnej
„Wiadomości z plecaka”.
Po wizycie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Opolu delegacja wybrała się

na lekkoatletyczny stadion
sportowy im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu. Kierownik
stadionu, Janusz Trzepizur
oprowadził gości po obiekcie
przedstawiając dorobek opolskich olimpijczyków oraz galerię
zdjęć z imprez sportowych na
stadionie, w których uczestniczyli polscy olimpijczycy i goście
zagraniczni wraz z dziećmi.
Po południu odbyło się
spotkanie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechniki Opolskiej, gdzie
dziekan wydziału, dr hab. Jan
Szczegielniak przedstawił zasady
funkcjonowania uczelni i kształcenia nauczycieli wychowania
fizycznego. Zwiedzono również
obiekt Politechniki Opolskiej,
pokazując najważniejsze pracownie i sale dla kształcenia
nauczycieli wychowania fizycznego.
Odbyło się również
spotkanie w Zespole Szkół
w Prószkowie, gdzie przedstawiono funkcjonowanie szkoły
sportowej oraz zaprezentowano obiekty, na których odbywają się treningi piłki nożnej.
21 marca z kolei odbyło się spotkanie w Zespole
Szkół Miejskich w KędzierzynieKoźlu, gdzie zaprezentowano
prezentacje multimedialne pokazujące system nauczania wychowania fizycznego oraz zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Przedstawiono również formy
współdziałania z klubami
i organizacjami sportowymi. Po
spotkaniu w szkole złożono
wizytę w hali sportowej
ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle,
w której odbywają się zajęcia
z wychowania fizycznego
(siatkówka).
Następnie delegacja
udała się do Strzelec Opolskich,
gdzie w gabinecie Burmistrza
odbyło się spotkanie, na którym
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„Cyfrowa Szkoła”.
Piotr Łaba

Rozmaitości

Opolskie szkoły od końca
lat 90-tych ubiegłego stulecia wyposażane są w pracownie komputerowe, w których głównym celem było
nauczanie informatyki oraz technologii informacyjnej. Projekt „Cyfrowa Szkoła” wychodzi poza ściśle
informatyczny zakres wykorzystania technologii. Jednym z założeń
projektu jest wykorzystanie TIK
w procesie dydaktycznym do nauczania wszystkich przedmiotów,
również nieinformatycznych.
Podstawę prawną dla
uchwalenia przez Radę Ministrów
Rządowego programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych –
„Cyfrowa szkoła" stanowi art. 90
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) oraz
uchwała Rady Ministrów w sprawie
rządowego programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych –
„Cyfrowa szkoła”, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
3 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunków, form i trybu realizacji
przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
– „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia
2012 r. do dnia 31 sierpnia
2013r. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego

Wielkość szkoły
szkoła do 100
uczniów
szkoła od 101 do 300
uczniów
szkoła powyżej 300
uczniów

wieloletniego programu rządowego
w sprawie rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
Celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
TIK w procesie edukacyjnym oraz
wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz
krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego
wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.
Beneficjentami pośrednimi programu są jednostki samorządu terytorialnego prowadzące
szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.
Beneficjentami
programu są:

 uczniowie

klas IV-VI szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia zakwalifikowanych do programu oraz
w miarę możliwości uczniowie klas
I-III tych szkół,

 nauczyciele uczący

w klasach IVVI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia zakwalifikowanych do
programu oraz w miarę możliwości
nauczyciele uczący w klasach
I-III tych szkół.
Or gany p ro wadz ąc e
w ramach udzielonego wsparcia
finansowego dokonują zakupu pomocy dydaktycznych oraz są obowiązane zainstalować, uruchomić
i zintegrować zakupiony sprzęt
i urządzenia niezbędne do realizacji
programów nauczania z wykorzystaniem TIK, uwzględniając konieczność uzyskania w szkołach

 szkół, w których uczy się do 100
uczniów (szkoły małe) – 90 000 zł;

 szkół, w których uczy się od 101

do 300 uczniów (szkoły średnie) –
140 000 zł;



szkół, w których uczy się 301
i więcej uczniów (szkoły duże) –
200 000 zł.
Wymagany wkład własny
organów prowadzących wyniesie
co najmniej 20% wartości zadania
objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, co stanowi minimum 11 000 000 zł. Jeżeli wydatki
na zakup danego rodzaju pomocy
dydaktycznych, o których mowa w
pkt VI. 1. programu, są wydatkami
inwestycyjnymi, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budżetu
państwa (Dz. U. Nr 238, poz.
1579), kwota wkładu własnego
powinna wynosić co najmniej 50%
kosztów danego rodzaju pomocy
dydaktycznych.
Za wkład własny uważa się:

 środki

finansowe wydatkowane
przez organ prowadzący od dnia
1 stycznia 2012 r. na zakup sprzętu
komputerowego i innych urządzeń,
które stanowią pomoce dydaktyczne;

 środki

finansowe, które zostaną
wydatkowane przez organ prowadzący na zakup pomocy dydaktycz-

Maksymalna kwota
wsparcia
finansowego

Wymagana minimalna
wysokość wkładu
własnego

Koszt udziału
w programie
(ogółem)

90 000 zł

22 500 zł

112 500 zł

140 000 zł

35 000 zł

175 000 zł

200 000 zł

50 000 zł

250 000 zł
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końcowymi

określonych funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.
W zależności od liczby
uczniów szkół w roku szkolnym
2012/2013, maksymalna kwota
wsparcia finansowego dla organów
prowadzących może wynosić
w odniesieniu do:
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nych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
Tabela na stronie 58
przedstawia minimalną wysokość
wymaganego wkładu własnego
organu prowadzącego w przypadku
wnioskowania o maksymalną wysokość dotacji, w zależności od wielkości szkoły (mała, średnia, duża).
Ponadto organy prowadzące są
obowiązane do:

 sfinansowania kosztów uczestnic-

twa co najmniej 20% nauczycieli
klas IV-VI w szkoleniach z zakresu
stosowania TIK w procesie dydaktycznym w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela;

 pokrycia

kosztów usługi administrowania sprzętem i urządzeniami
zakupionymi w ramach programu.
„Cyfrowa szkoła” w województwie opolskim.
O udzielenie wsparcia
finansowego do Wojewody Opolskiego wnioski złożyło 29 organów
prowadzących, w tym 28 gmin
Organ prowadzący

1.

Gmina Leśnica

2.

Gmina Głuchołazy

3

Gmina Kędzierzyn
-Koźle

4.

Gmina Namysłów

5.

Gmina Walce

6.

Gmina Gogolin

7.

Gmina Korfantów

8

Gmina Nysa

9.

Gmina Cisek

10.

Gmina Lasowice
Wielkie

11.
12.

Gmina Strzelce
Opolskie
Gmina Nysa

Szkoła Podstawowa w Raszowej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Głuchołazach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Zespole Szkół Miejskich nr 5
w Kędzierzynie-Koźlu
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Namysłowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. von
Eichendorffa w Walcach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
Zespół Szkolno-Przdszkolny w Korfantowie
Szkoła Podstawowa nr 5 im. 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej J. H. Dąbrowskiego w Nysie
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Landzmierzu
Szkoła Podstawowa w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym
w Chocianowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Strzelcach Opolskich
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy
Razem:
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Lista wniosków rekomendowanych
do udzielenia wsparcia finansowego
w 2012 r. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego
programu rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa
Szkoła” w poniższej tabeli.

Spośród 58 szkół aplikujących o dofinansowanie 48 wskazało wariant I (możliwość wykorzystania komputerów wyłącznie
w szkole, a 10 zadeklarowało wariant II (możliwość wypożyczania
komputerów uczniom do domu).
Wn iosko wana przez
dyrektorów szkół kwota dotacji 3 158 313,41 zł przekroczyła wysokość środków przyznanych województwu - 1 188 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego losowania, które odbyło
się w dniu 14 maja 2012 r., ramach
wariantu pierwszego wyłoniono
9 szkół na kwotę 915 136,74 zł,
natomiast w ramach wariantu drugiego wyłoniono 3 szkoły na kwotę
230 985,00 zł.

Nazwa szkoły

/

Piotr Łaba –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Kwota wnioskowana z
programu rządowego
„Cyfrowa Szkoła”
45 164,25 zł

Wybrany
wariant
I

169 652,80 zł

I

56 140,59 zł

I

195 454,00 zł

I

94 045,00 zł

I

47 698,00 zł

I

105 999,70 zł

I

Rozmaitości

Lp.

i jeden powiat.
Wnioski organów prowadzących zawierały łącznie 58 wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego, w tym:
 20 wniosków złożonych przez
tzw. szkoły małe,
 26 wniosków złożonych przez
tzw. szkoły średnie,
 12 wniosków złożonych przez
tzw. szkoły duże.

10

110 982,40 zł
90 000,00 zł

I

89 840,00 zł

II

85 045,00 zł

II

56 100,00 zł
1 146 121,74

II
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SPIS TREŚCI
Halina Bilik

Słowo wstępne.

1

WYDARZENIA
Piotr Dedyk

Wojewódzka Gala Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „MAM 6 LAT”.

2

Mariusz Mueller

Konkursy przedmiotowe w 2012 zakończone.
Majówka Mistrzów w Krasiejowie.

4

Liliana Bisowska

„Nie ma dzieci – są ludzie” – o dziedzictwie Janusza Korczaka.

6

Iwona Polewska

Podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich.

9

PRAWO OŚWIATOWE
Dagmara Karońska - Maj
Zmiany w przepisach prawa oświatowego i funkcjonowania kuratorium oświaty
opublikowane w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r.

11

ANALIZY, PODSUMOWANIA
Henryk Duda,
Zmiany demograficzne a sieć szkół w woj. opolskim.
Anna Wachnicka

12

Zofia Sochacka,
Dorota Wieczorek

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
województwa opolskiego w roku szkolnym 2011/2012.

NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE
Jolanta Jaworek,
Przywództwo w edukacji – II Międzynarodowa Konferencja w Krakowie.
Olimpia Matys

21

Barbra Usarz

Wizyta studyjna w Szwecji.

27

Piotr Dedyk,
Beata Śmietanka,
Mariusz Mueller

Monitoring w zakresie tworzenia, organizacji klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego na terenie woj. Opolskiego.

34

Piotr Dańkowski

Zasady bezpiecznego wypoczynku.

42

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Iwona Tkacz,
Wizyta studyjna w Czechach w ramach projektu Comenius Regio.
Mariusz Mueller

43

Wiesława
Kostrzewa-Andros

Z pracodawcami o szkolnictwie zawodowym.

45

Dzieci sześcioletnie w szkole. Dobre praktyki.

47

Halina Pilarz,
Teodozja Świderska

Mam 6 lat, chcę poznawać świat. Idę do szkoły. Konkurs dla rad rodziców.

52

Teodozja Świderska

Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną.

54

Współpraca w zakresie sportu szkolnego pomiędzy Opolszczyzną a NadreniąPalatynatem.

57

„Cyfrowa Szkoła”.

58

REFORMA
Krystyna Dąbek

ROZMAITOŚCI
Tomasz Słodziński
Piotr Łaba
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