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Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Izabelinie

Bilans minionej kadencji oraz ocena sytuacji wyjściowej
Krótki bilans minionej kadencji:
1) wyniki surowe sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie spadły w ciągu minionych
pięciu lat poniżej staninu 7 (czyli poniżej wyniku wysokiego) w żadnej z kategorii,
[koncepcja rozwoju na lata 2007-12 zakładała, że wyniki utrzymają się w strefie
staninu 6 – 8, co oznacza, iż osiągnięto wynik wyższy niż zakładany]
2) w okresie minionej kadencji po raz pierwszy osiągnięto surowy wynik najwyższy
(stanin 9 - sprawdzian rok 2010),
[wcześniej wyniki najwyższe (również stanin 9) osiągano w zakresie tzw. edukacyjnej
wartości dodanej na egzaminie gimnazjalnym],
3) w okresie minionej kadencji EWD części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej egzaminu lokuje gimnazjum pośród tzw. szkół sukcesu.
4) osiągnięto niebywały sukces w bardzo prestiżowym i trudnym Narodowym
Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” (czteroletni audyt). W czerwcu
2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek Narodowej Rady
Ekologicznej nadał Zespołowi Szkół na stałe tytuł Mecenas Polskiej Ekologii.
5) mimo narastających trudności (zwłaszcza finansowych) nie zrezygnowano
z prowadzenia dwóch sztandarowych projektów edukacyjno-kulturalnych:
a) konkursu dla mazowieckich szkół podstawowych pod nazwą Tomik
Literacki Młodych Autorów (pod patronatem Mazowieckiego Kuratora
Oświaty) – trzynaście edycji (wystawy we Frankfurcie, Wiedniu,
Królewskiej Bibliotece w Kopenhadze, Weronie, Sienie, Bolzano),
b) konkursu dla młodych matematyków Mazowsza pod nazwą Mistrz Zadań
Tekstowych (pod patronatem MEN i Mazowieckiego Kuratora Oświaty –
osiem edycji.
6) nauczycielka Zespołu zajęła drugie miejsce w konkursie Nauczyciel Roku 2011 (jako
jedyna reprezentantka woj. mazowieckiego w trójce laureatów),
7) oddano do użytku rozbudowany dla potrzeb klas I-III obiekt przy ul. Wojska
Polskiego 5. Mazowiecki Kurator Oświaty powierzył organizację wojewódzkiej
inauguracji roku szkolnego 2010/2011 Zespołowi Szkół w Izabelinie,
8) uzyskano dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz jedną nagrodę
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Ocena sytuacji wyjściowej:
Obie szkoły Zespołu osiągnęły pełnię rozwoju. Funkcjonuje wystarczająca (obliczona
docelowo na cztery ciągi), nowoczesna baza materialna.
Jakość kształcenia mierzona wynikami sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego jest
ustabilizowana i kształtuje się ostatnio na poziomie wysokim i bardzo wysokim. Wydaje się,
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iż obie szkoły Zespołu odnalazły właściwy rytm edukacyjny. Zadawalające są również
wszelkie wskaźniki klasyfikacji i promocji. Opanowana jest w zasadzie sytuacja
wychowawcza – brak poważniejszych problemów z uczniami obu szkół Zespołu (poza
oczywistymi przypadkami incydentalnymi najrozmaitszej natury), prowadzi się szeroko
zakrojony program „Szkoła bez przemocy”, po raz pierwszy z intensywnym udziałem
rodziców, dobrze funkcjonują programy profilaktyczne, na nowo i skuteczniej organizowana
jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Polepsza się stale sytuacja w zakresie działań opiekuńczych – bezpłatne dożywianie,
stypendia i pomoc socjalna.
Stale, acz wolno, polepsza się także środowiskowy wizerunek szkół.
Problemem obu szkół, w moim przekonaniu, nie są już zagadnienia z zakresu prostej,
codziennej praktyki dydaktycznej (dobór programów, podręczników, kadr etc.) czy kultura
organizacyjna. Trzeba utrzymywać dotychczasowy stan spraw, nie ograniczając wszakże
wkładanego wysiłku - samozadowolenie, osiadanie na laurach może stanowić istotne
zagrożenie.
Należy natomiast przechodzić do coraz subtelniejszych metod analizy wyniku
edukacyjnego oraz prób badań socjologicznych (czyli wskazywać możliwe jeszcze obszary
postępu) np. gubienie ucznia zdolnego poniżej krzywej regresji.
Przedmiotem zainteresowania powinny stać się następujące zagadnienia: Jaka jest środowiskowa
i szkolna, graniczna „wydolność” edukacyjna? Czy możliwa jest kolejna dziewiątka staninowa (wynik
najwyższy)? Czy możliwe jest utrzymanie wyników na poziomie nie niższym niż 8 stanin? Pytania te
należy traktować jako wyzwania.

Konieczne do podjęcia zadania w nowej kadencji
PRZEJŚCIE DEMOGRAFICZNE – JĘZYKI OBCE – PSYCHOLOGIZACJA

Generalne kierunki rozwoju na najbliższą kadencję:
1) zapewnienie sprawnego logistycznie przesunięcia podwójnych roczników przez
wszystkie trzy etapy edukacyjne,
2) reorganizacja i preferowanie kształcenia w zakresie języków obcych,
3) przesuwanie punktu ciężkości procesu dydaktycznego z n a u c z a n i a na
u c z e n i e s i ę , szersze wykorzystywanie w procesie dydaktycznym zdobyczy
współczesnej psychologii, zwłaszcza psychologii kształcenia (uczenia się),
4) od informatyzacji do cyfryzacji, ale rozważnie,
5) powołanie własnego zespołu ds. wykorzystywania programów unijnych.
Ad 1.
Przejściowe zwiększenie liczby tzw. ciągów (do sześciu) stanowi dla organizacji
pracy szkół istotne wyzwanie. Dla uniknięcia nadmiernego wydłużenia dnia pracy,
wstępnie uzgodniono już z organem prowadzącym i Radami Rodziców wariant budownictwa
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modułowego (kontenerowego). Przewiduje on wydzierżawienie i dostawienie na dziedzińcu
wewnętrznym obiektu przy ul. 3 Maja 49 kilku modułowych izb lekcyjnych.
Proponuję inne, tańsze rozwiązanie.
Szerokie korytarze najstarszej części obiektu pozwalają na tymczasowe zabudowanie
dość obszernych wnęk. Powstaną wtedy trzy-cztery izby lekcyjne mieszczące połowę
oddziału – czyli dziewięcio-, jedenastoosobową grupę językową. Wydzielenie części
korytarzy powinno nastąpić przy użyciu lekkich, łatwych do rozbiórki po okresie
eksploatacji, materiałów budowlanych (płyta kartonowo-gipsowa, profile aluminiowe, wełna
mineralna). Powstałe w ten sposób pomieszczenia zachowują normy budowlane –
wysokość, oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja itp. Jeżeli na izby lekcyjne przeznaczy się
dodatkowo salę konferencyjną, harcówkę i gabinet pedagoga ( już przejściowo
wykorzystywane) pozwoli to na układanie tygodniowego rozkładu zajęć bez wydłużania dnia
pracy. Stan taki utrzymywałby się w okresie od czterech do siedmiu lat – po wygaszeniu
dodatkowych ciągów pomieszczenia należałoby rozebrać.

Ad 2.
Znaczenia znajomości języków obcych w globalizującym się świecie nie trzeba
specjalnie uzasadniać. Dla zapewnienia satysfakcjonującego postępu w tym zakresie ważne
znaczenie ma fakt, że w polskim systemie edukacyjnym planuje się wprowadzenie
wskaźnika efektywności kształcenia językowego (językowej wartości dodanej – rok 2015).
Jest zatem dość dużo czasu, by podjąć kroki przygotowawcze.
Uważna analiza dotychczasowych osiągnięć wykazuje, że w zakresie nauczania języka
angielskiego, wynik gimnazjalistów na egzaminie jest nieco słabszy niż z innych części tego
egzaminu:
a) w ostatnich trzech latach utrzymał się na poziomie staninu 7 (i można to uznać za
satysfakcjonujące), ale rezultat ten powstaje jednak na tle dość słabych wyników
krajowych; wiele mówiące jest porównanie wyniku surowego naszej szkoły
z osiągnięciami dzielnic Warszawy (różnice są zauważalne),
b) w trakcie trzech pomiarów nie osiągnięto staninu 8 (często osiągalnego w innych
częściach egzaminu),
c) wewnętrzne badania, zwłaszcza w klasie VI, lokują się w pobliżu wyniku wyżej
średniego.
Obserwacje te prowadza do następującego wniosku: należy na nowo przemyśleć
i zreorganizować cały system kształcenia językowego, począwszy od klasy pierwszej szkoły
podstawowej.
Na nadchodzącą kadencję proponuję zatem:
a) ujednolicenie programowe i jednolitą linię podręczników we wszystkich etapach
edukacyjnych (łatwiej będzie wówczas można ustalić wymagania międzyetapowe –
także w oparciu o narzędzia określonego wydawnictwa).
Decyzje w tej sprawie powinien podjąć kongres szkolny anglistów. Rozwiązanie powinno
być ewaluowane wewnątrzszkolnymi narzędziami pomiaru (testami) - jeśli nie przyniesie
poprawy efektywności należy rozważyć:
b) zwiększenie tygodniowej liczby godzin (dyrektorskie, samorządowe), a jeżeli i to nie
da oczekiwanych rezultatów:
c) podział na grupy co najmniej w klasie trzeciej szkoły podstawowej.
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Zbliżone zasady stosować trzeba w nauczaniu tzw. drugiego języka. Propagować należy
układ angielski–rosyjski jako bardziej uniwersalny, niż uparcie wybierany układ angielski–
niemiecki.
Ad 3.
Od pewnego czasu w zakresie stosowania wiedzy psychologicznej obserwuję wśród
nauczycieli wyraźny postęp. Najbardziej imponują mi coraz bardziej wnikliwe analizy
sylwetek psychologicznych uczniów na konferencjach klasyfikacyjnych. Z drugiej jednak
strony, gdy w rozmowach pytam czasem o style uczenia się jakie preferują uczniowie
w danym oddziale, czy np. o liczbę powtórzeń w kontekście krzywej zapominania
Ebbinghausa - widzę pewną bezradność.
Wiele jest jeszcze w tej dziedzinie do zrobienia. Psycholog w szkole traktowany jest
nadal trochę jako „ciało obce”1. Nadto trzeba intensywniej nakłaniać nauczycieli do
stosowania zdobyczy współczesnych nauk psychologicznych w dziedzinie nauczanie-uczenie
się – należy upowszechniać przekonanie, że prawdziwy dydaktyk profesjonalista buduje
w uczniu przede wszystkim poczucie własnej wartości i że np. zdolności twórcze ucznia
(czasami mało spektakularne) mogą rozmijać się z wyżej cenionymi przez nauczycieli
zdolnościami intelektualnymi2.
Należy zatem:
a) upowszechniać specjalistyczną literaturę i czasopisma np. bardzo dobry kwartalnik
Psychologia w szkole, zachęcać do poszukiwania tam inspiracji,
b) organizować cykle szkoleń dla nauczycieli z tego zakresu,
c) przełamywać barierę oporu (uczniów i rodziców) przed kontaktem z psychologiem
szkolnym3,
Ad 4.
W mojej ocenie Zespół Szkół przeszedł już etap od komputeryzacji do
informatyzacji. Etap ten założony był do osiągnięcia w trakcie poprzedniej kadencji.
Ukoronowaniem tego etapu było otrzymanie przez Gimnazjum tytułu „Najlepiej
zinformatyzowana szkoła 2011” w VII edycji konkursu organizowanego przez Opiekunów
Szkolnych Pracowni Internetowych (a więc grono znawców, po dokonanym audycie).
Obecnie należy rozpocząć etap cyfryzacji nakierowany na starsze klasy szkoły podstawowej
i gimnazjum – zwłaszcza w oparciu o rządowy program „Cyfrowa szkoła”. Żeby uczyć
ciekawie i skutecznie trzeba dzisiaj zacząć wykorzystywać te same kanały komunikacyjne,
które stają się na naszych oczach najbardziej naturalne dla uczniów (Internet, komputer,
platforma edukacyjna, tablica interaktywna etc.) Zamykanie oczu na ten proces spowoduje,
że szkoła będzie stawała się coraz bardziej anachroniczna.
Etap cyfryzacji szkół Zespołu obejmowałby:
a) wprowadzenie tzw. dziennika elektronicznego – o który już teraz intensywnie
zabiega Rada Rodziców szkoły podstawowej,

1

Joanna Maciejewska: Ciało obce, czyli psycholog w szkole, www.psychologia.net.pl
Por. dr Maciej Karwowski; Konstelacje zdolności, Wyd. Trans Humana, Białystok 2011
3
Dr Jacek Zawadzki: O psychologii w szkole, www.psychologia.aplus.pl „Daleko nam jeszcze do standardów
krajów „wyżej" cywilizowanych, gdzie psycholog zajmuje w procesie edukacyjno-wychowawczym ważne
miejsce. Daleko nam również do takiego kontaktu z młodzieżą, aby stanowić dla nich oparcie w trudnym okresie
dojrzewania i dokonywania życiowych wyborów, oparcia którego czasami nie mogą znaleźć w domu”.
2
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b) wykorzystanie elektronicznych zasobów edukacyjnych przygotowywanych przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji – w tym bezpłatnego podręcznika elektronicznego,
c) przejściowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w wersji papierowej
i wersji elektronicznej w oparciu o hostingowane serwery wiodącej na rynku firmy,
oferującej tego typu usługę (konsultacje już się odbyły),
d) stopniowe wyposażanie w komputerowy sprzęt mobilny i tzw. szafy ładujące
(rozwiązanie takie nie wymagające sieci elektrycznej i logicznej w pracowniach
funkcjonuje już w klasach I – III),
e) zakup co najmniej dwóch systemów do zbierania i analizowania odpowiedzi oraz
wdrożenie tego rozwiązania do praktyki dydaktycznej,
f) rozpoczęcie prac studyjnych nad zastosowaniem elektronicznego obiegu
dokumentów.
Ad 5.
Oczekiwania finansowe wobec organu prowadzącego powinny być formułowane
bardzo rozważnie – gmina i tak podjęła duży wysiłek finansowy, polepszając oświatową
bazę materialną – bez wsparcia środków unijnych.
Systemowo należy przystępować zatem do programów EFS (POKL) – śledzić możliwości
zdobywania dodatkowych środków finansowych. Korzystając z doświadczenia programu już
zrealizowanego (i programów w trakcie realizacji) trzeba powołać zespół przeszkolonych
i doświadczonych nauczycieli w prowadzeniu programów unijnych (swoisty think tank),
z udziałem rodziców uczniów pracujących w tzw. jednostkach pośredniczących (są takie
środowiskowe możliwości i oferty takie już się pojawiły). Zadaniem zespołu byłoby
wyławianie dostępnych możliwości, przekładanie ich na aktualne potrzeby szkół, pomoc
w pisaniu projektów przez innych nauczycieli, pomoc we wdrażaniu projektów
zakwalifikowanych.
Pozwoli to na ograniczenie apetytu finansowego wobec organu prowadzącego – choćby
w zakresie nauki języków obcych, wyposażania w sprzęt, czy finansowania zajęć
pozalekcyjnych.
*

*

*

Zadania przewidziane do realizacji w nadchodzącej kadencji mają poważny ciężar
gatunkowy. Mogą znacznie zmienić sposób funkcjonowania Zespołu, jednocześnie są
próbą nadążania za nieuchronnie nadciągającymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.
W ym a g a j ą w yj ą t k o w e j r o z w a g i .
Konieczne jest utrzymanie właściwej proporcji między ciągłością a zmianą.
Dotychczasowe doświadczenie z wprowadzaniem zmian (np. kryterialny system oceniania,
punktowe ustalanie oceny zachowania, średnia ważona), wskazuje, że zmiany należy
wprowadzać kolejno, stopniowo, domykając procedury. Nie dopuszcza się wówczas do
chaosu. Zmiana wymaga nadto, bodaj krótkiego, okresu utrwalenia.

Zadania na nadchodzącą kadencję w zakresie bieżącego administrowania:
Ważniejsze zadania w nowej kadencji to:
1) modernizacja boisk szkolnych,
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2) docieplenie stropu części budynku przy ul. 3 Maja 49 (konieczność wykazała
ekstremalna zima) – inwestycja pozwoli na znaczne oszczędności, zwłaszcza
w zakresie zużycia gazu,
3) modernizacja sieci kanalizacyjnej – częste awarie generują dodatkowe koszty,
4) uporządkowanie ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenie i architektura zieleni
obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5,
5) stopniowa, cykliczna wymiana zasobów hardwerowych pracowni komputerowych (za
wszelką cenę nie można dopuścić do zestarzenia się sprzętu w jednym czasie).

Zakończenie
W minionej kadencji zakończył się etap budowy infrastruktury oświatowej Gminy
Izabelin – jest ona w mojej ocenie wystarczająca (wyjąwszy pięcio-siedmioletni okres
przejściowy, spowodowany decyzjami Rządu i Parlamentu w sprawie sześciolatków), oraz
zakrojona na lata (zakłada się docelowo cztery tzw. ciągi – czyli około setki uczniów
w każdym roczniku).
Infrastruktura jest dobrej klasy i do tego poziomu trzeba dostosowywać jakość
kształcenia (zobiektywizowany, mierzalny wynik edukacyjny) – traktując to jako
podstawowe zobowiązanie wobec organu prowadzącego. Te dwa czynniki (baza materialna
– wynik edukacyjny) powinny być utrzymywane we właściwej współzależności.
Czynnikiem ryzyka (w ujęciu kontroli zarządczej) może być finansowanie – a jak
powszechnie wiadomo finansowanie oświaty publicznej nie jest wyłącznie domeną
dyrektora.
Ważnym zasobem jest kadra nauczycielska – stosunkowo młoda, niezwykle fachowa,
ambitna w osiąganiu efektu edukacyjnego i zaangażowana w budowanie klimatu
wychowawczego obu szkół. Klimat ów, stanowiący podstawę rozwoju intelektualnego
dzieci i młodzieży, zależy nie tylko od dynamiki relacji wewnątrz grupy klasowej, bardzo
zależy także od relacji nauczyciel – uczeń. Dlatego utrzymywanie zrównoważonej polityki
kadrowej staje się ważnym (jeżeli nie najistotniejszym) zadaniem dyrektora.
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