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Jak wspierać w pracy 
szkoły wiejskie  
z klasami łączonymi?
Kiedy mówimy o klasach łączonych, mamy przed oczami Dzieci z Bullerbyn  
Astrid Lindgren. Okazuje się, że nie tylko w tej uroczej i powszechnie znanej lekturze  
znajdziemy nauczycieli i uczniów pracujących w ten sposób. Ostatnie zmiany  
demograficzne spowodowały, że coraz częściej mamy w Polsce do czynienia  
ze szkołami, w których tworzone są klasy łączone. Takiej organizacji procesu  
kształcenia przyświeca dobro dziecka z małego środowiska wiejskiego.  
Dzięki temu uczniowie mogą zdobywać wiedzę blisko miejsca, w którym mieszkają.

Dużą barierą w rozwoju szkół wiej-
skich, szczególnie szkół z klasami 
łączonymi, jest jednak brak wia-

ry nauczycieli w swoją wiedzę i umie-
jętności. nie czują się oni dobrze przy-
gotowani do zadań, które przed nimi 
stoją, nie wierzą we własne siły i moż-
liwości. Można mówić wręcz o „kom-
pleksie klas łączonych”. na pewno 
przyczyniły się do tego stereotypy 
na temat takich klas, powtarzane od 
kilkudziesięciu lat. często uważa się, 
że nauczanie w klasach łączonych:
• to zło konieczne,
• to negatywne zjawisko w polskim 

systemie oświaty,
• cechuje niski poziom efektywności 

kształcenia (przy wysokich kosztach 
kształcenia),

• wiąże się z niskim poziomem kwalifi-
kacji zawodowych nauczycieli,

• nie motywuje nauczycieli do do-
kształcania i doskonalenia zawodo-
wego itp.
Tymczasem, według badań prze-

prowadzonych przez prof. Ryszarda 
pęczkowskiego z Uniwersytetu Rze-
szowskiego, nauczyciele podejmujący 

pracę w klasach łączonych są osobami 
wszechstronnie przygotowanymi do za-
wodu, a zdecydowana większość z nich 
(80%) ma dodatkowe kwalifikacje do na-
uczania drugiego przedmiotu (pęczkow-
ski, 2010).

nauczyciele, którzy uczą klasy łączone, 
nie są jednak przygotowani do pracy w ta-
kim systemie. poszukują gotowych rozwią-
zań, a nie prowadzą autorskich działań. 
Tymczasem w klasach łączonych gotowe 
programy na niewiele się zdają. zwykle 
są one pełne treści, które trudno przeka-
zać uczniom uczącym się w takich kla-
sach. nauczyciele muszą umieć czytać 
krytycznie proponowane programy na-
uczania, znając zapisy podstawy progra-
mowej. dlatego też ważne jest, aby na-
uczycielom pomagać w rozwijaniu wiedzy 
i umiejętności w tym zakresie.

nie należy zostawiać nauczycieli, którzy 
mierzą się z tym wyzwaniem samych so-
bie. potrzebne jest im wsparcie w wypra-
cowywaniu własnych, oryginalnych roz-
wiązań, wykorzystując zasoby tkwiące 
w małych wiejskich szkołach. zadaniem 
dyrektora szkoły jest organizacja pracy 
szkoły w oparciu o współpracę nauczy-

cieli – od etapu przygotowania progra-
mów nauczania w klasach łączonych, po-
przez planowanie pracy, aż do ewaluacji 
i efektu końcowego. podstawą do roz-
woju pracy szkoły jest zmiana postawy 
nauczycieli. Warto, by polubili ten sys-
tem pracy.

Wspomaganie szkół 
wiejskich z klasami 
łączonymi

celem zmian w systemie oświaty jest 
odchodzenie od incydentalnych form 
doskonalenia skierowanych do indywi-
dualnego nauczyciela oraz tworzenie 
kompleksowego systemu wspomaga-
nia szkoły w wykonywaniu zadań nakła- 
danych przez państwo i rozwiązywa-
niu problemów specyficznych dla danej 
placówki.

zmiany w przepisach spowodowały, 
że od 1 stycznia 2016 r. na placówkach 
doskonalenia spoczywa obowiązek już 
nie tylko doskonalenia nauczycieli, lecz 
także kompleksowego wspomagania ca-
łej szkoły lub przedszkola1. nowe zadania 
powinny być realizowane w sposób dłu-
gofalowy i we współpracy z poradniami 
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psychologiczno-pedagogicznymi oraz bi-
bliotekami pedagogicznymi.

założenia nowego systemu wspoma-
gania szkół kładą nacisk na autonomię 
szkoły i jej podmiotowość. a to stanowi 
wyjątkową szansę dla małych wiejskich 
szkół z klasami łączonymi. Każda z nich 
jest bowiem jedyna w swoim rodzaju, 
unikalna. To dzięki przyjętym rozwiąza-
niom organizacyjnym, sposobom łączenia 
klas, lokalnym uwarunkowaniom i kon-
tekstom funkcjonuje ona w niepowtarzal-
ny sposób. oznacza to, że nie może ona 
korzystać z cudzych wzorców czy goto-
wych rozwiązań przejmowanych od in-
nych szkół. nauczyciele, którzy w niej 
uczą, muszą sami stworzyć własny mo-
del pracy, adekwatny do specyficznych 
warunków. Tym bardziej, że takie szko-
ły są często oddalone od dużych ośrod-
ków miejskich i mają ograniczone możli-
wości korzystania z proponowanych form 
doskonalenia.

Warto skorzystać z doświadczeń pilo-
tażu nowego systemu wspomagania, pod-
czas którego samorządy powiatowe wdra-
żały nowy model w ponad 6 tys. szkół 
w polsce. pilotaż służył praktycznemu 
sprawdzeniu i ocenie rozwiązań wypra-
cowanych przez ośrodek Rozwoju edu-
kacji2. W raporcie końcowym czytamy, 
że „nowy model działa bardzo dobrze 
w małych szkołach, w których praktycz-
nie cała rada pedagogiczna może być za-
angażowana w diagnozę, przygotowanie 
planu wspomagania i samo wspomaga-
nie” (stronkowski, 2014).

Rada pedagogiczna w małej wiejskiej 
szkole z klasami łączonymi liczy zaledwie 
kilka osób. nie ma mowy o pracy wie-
lu zespołów i podziale między nich roz-
maitych zadań. nauczyciele tworzą je-
den zespół, co ma swoje konsekwencje. 

Rzutuje na przebieg organizacji szkoleń,  
bo w mało licznym gronie wspólna pra-
ca ma inną dynamikę niż w grupie warsz-
tatowej składającej się z kilkunastu osób. 
podobnie jest w innych działaniach zwią-
zanych z różnymi etapami wspomagania 
– diagnozą, wdrażaniem czy ewaluacją – 
trudniej jest podzielić pracę, bo praktycznie 
wszyscy muszą się zajmować wszystkim. 
W efekcie może to zaowocować przeciąże-
niem poszczególnych osób. ale dzięki temu 
nauczyciele mogą mieć poczucie spraw-
stwa i bezpośredniego wpływu na prze-
bieg całego procesu. W małym gronie jest 
też lepszy przepływ informacji i łatwiejsza 
organizacja pracy.

zespół nauczycielski w szkołach z kla-
sami łączonymi oznacza niewielkie środki 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli3, 
dlatego dla takich szkół są często niedo-
stępni zewnętrzni eksperci, specjalizujący 
się w poszczególnych tematach, w których 
rada pedagogiczna potrzebuje wsparcia. 
dodatkową barierą jest deficyt dobrych 
trenerów – praktyków, doświadczonych 
w pracy z klasami łączonymi. dlatego jesz-
cze większego znaczenia nabiera wspólna 
praca nauczycieli nad rozwiązaniami, któ-
re będą stosowane w szkole.

znakomitą szansą dla nauczycieli i dy-
rektorów szkół z klasami łączonymi są więc 
sieci współpracy i samokształcenia. łączą 
one wokół wspólnych problemów osoby 
pracujące w małych szkołach, często bardzo 
oddalonych od siebie. Mogą obejmować 
swoim zasięgiem obszar kilku powiatów lub 
nawet całego województwa. podczas spo-
tkań bezpośrednich i dzięki wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii nauczyciele 
dyskutują, wymieniają się doświadczenia-
mi i materiałami, promują dobre praktyki 
i wypracowują nowe rozwiązania, będąc 
dla siebie nawzajem wielkim wsparciem.

Tak jak już pisałyśmy, jedną z barier 
w podejmowaniu działań rozwojowych 
w  szkole jest brak wiary nauczycieli 
w swoje możliwości. na pewno przy-
czyniły się do tego stereotypy na temat 
klas łączonych. Wynikająca z nich niska 
samoocena nauczycieli ze szkół wiejskich 
z klasami łączonymi stwarza szczególny 
kontekst dla procesu wspomagania ma-
łej szkoły wiejskiej. podstawowym zada-
niem instytucji i osób zajmujących się jej 
wspieraniem jest przekonanie nauczycieli 
klas łączonych, że pracują w wyjątkowych 
szkołach oraz że mają wystarczające zaso-
by i potencjał, aby podjąć wysiłek i stwo-
rzyć samodzielnie własny model pracy. 
należy skierować ich cały wysiłek nie ty-
le na poszukiwanie sprawdzonych modeli 
i ich implementację, ile na indywidualne 
i zespołowe wypracowywanie własnych 
rozwiązań oraz ścisłe współdziałanie na-
uczycieli w tym zakresie.

Fragment publikacji Wspomaganie szkół 
wiejskich z klasami łączonymi. Poradnik dla 
pracowników instytucji wspierających szko-
ły Miśkowicz J. i Wojnarowskiej M. (ośro-
dek Rozwoju edukacji Warszawa, 2015).
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Julia Miśkowicz  
Małgorzata Wojnarowska

działania współfinansowane ze środków Unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu społecznego

1  zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (dz.U. z 2014 r., poz. 1041), 
rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (dz.U. z 2013 r., 
poz. 369) i rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- 
-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (dz. U. z 2013 r., poz. 199).

2  pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół był projektem współfinansowanym ze środków europejskiego Funduszu społecznego 
i realizowanym w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (priorytet iii programu operacyjnego Kapitał Ludzki).

3  artykuł 70 a ust. 1 ustawy Karta nauczyciela stanowi: „W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
z zastrzeżeniem ust. 2”.


