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Gazeta dla rodziców
Stara szkoła po nowemu
Pr zełom
sierpnia i września to
czas zmian w życiu
szkoły. Uczniowie
przede wsz ystkim
żegnali się z wakacyjną przygodą, czasem
beztroski i swobody. Nauczyciele, wcześniej
niż ich podopieczni, przygotowywali się do
zadań stawianych w nowym roku szkolnym.
Rodzice, szczególnie uczniów, którzy próg
szkoły przekraczają po raz pierwszy, z nadzieją, ale i niepokojem zrywali kartki
w kalendarzu przybliżające do tego ważnego
momentu w życiu każdego dziecka i jego
najbliższych.
Wszyscy żegnaliśmy dyrektora
szkoły. Po ponad czterdziestu latach pracy,
z tego ponad dwudziestu właśnie na stanowisku dyrektora SP 17, mgr Bogusława Dawid
przeszła na zasłużoną emeryturę. Za trud
włożony w wychowanie wielu pokoleń –
dziękujemy!
Ktoś odchodzi, aby przyjść mógł
ktoś…. Na stanowisku dyrektora powitaliśmy mgr J. Łaską, która 5 maja 2009r. wygrała konkurs i otrzymała misję kierowania
szkołą. „Siedemnastka to dobra szkoła, dlatego chcę być jej dyrektorem” – to jedne
z pierwszych słów nowego dyrektora. Mocne
strony szkoły oczyma J. Łaskiej to: bezpieczeństwo, twórcze grono pedagogiczne, co
przekłada się na tworzenie własnych programów, udziału w projektach edukacyjnych
i osiągnięcia uczniów. Szkoła ma dobrą lokalizację oraz bazę – wyremontowane sale lekcyjne, korytarze, wymienione okna, salę
gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, salę

komputerową i bibliotekę multimedialną.
Dobre zawsze można ulepszyć.
Priorytetami w planach działania będzie
współpraca z rodzicami, opieka nad uczniem
słabszym i zdolnym, podniesienia poziomu
wyników na sprawdzianie w klasie szóstej,
rewitalizacja otoczenia szkoły, doposażenie
w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny,
promocja szkoły w środowisku. Wszystkie
zamierzenia będą ściśle związane z nauką,
kulturą i sportem.
Życzymy powodzenia w realizacji zamierzeń
zawodowych!
mgr Joanna Łaska – dyplomowany nauczyciel j, polskiego, staż pracy 22 lata; kompetentna, odpowiedzialna, zaangażowana, posiada umiejętność zjednywania sojuszników,
a gdy potrzeba negocjuje i rozwiązuje problemy

Witamy nowych
w naszej szkole!

nauczycieli

W tym roku szkolnym pracę w szkole rozpoczęli następujący nauczyciele;
mgr Artur Biskup – nauczyciel matematyki,
mgr Dagmara Wilczak – nauczyciel j. polskiego, mgr Anna Latusik – nauczyciel
j. angielskiego, mgr J. Pudełko – nauczyciel
muzyki, mgr Łukasz Biliński – nauczyciel
wf.
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Dziecko w wieku szkolnym i jego potrzeby
Zanim dzieci pójdą do szkoły, ich

miłego, a co sprawiło mu trudność, czego

chłonność poznawcza pobudzana coraz to
nowymi pytaniami, rozwiązaniami, osiąga

się nauczyło),


swój szczytowy punkt.

stres

Pójście do szkoły to wielki przełom
okres beztroskiego dzieciństwa, a dziecko

szkolny

w

domu

w

postaci

marudzenia, grymaszenia lub kapryszenia,

w dotychczasowym życiu dziecka. Kończy się

należy przeczekać ten czas,


pomocy w dostosowaniu się do wymagań

wchodzi w nową społeczność, w której

szkoły

obowiązują

samodzielności w sprawach szkolnych,

nowe

zasady,

wymagające

większego zdyscyplinowania.

–

należy

uczyć

dziecko

a nie pozostawiać go z tym zupełnie

Szkoła staje się miejscem, w którym

samego, np. z odrabianiem trudnych lekcji,

dziecko, a potem młody człowiek będzie

należy znaleźć sposób, aby pomóc dziecku

spędzał większość swojego dnia. Środowisko

w pokonaniu trudności szkolnych,

szkolne

stanie

sukcesów,

się

źródłem

satysfakcji,

a

pierwszych

także



lęków,

Dziecko

rozpoczynające

naukę

wyrozumiałości – warto pamiętać, że
dziecko idzie do szkoły, aby się uczyć,

frustracji, niepowodzeń czy porażek.

a nie po to by od początku być we
szkolną

zauważa, że wiek szkolny to jednak nie tylko

wszystkim najlepszym,


zabawa i uprawianie zmiennych hobby, ale to
przede wszystkim czas nauki i pierwszych

odpoczynku – warto zadbać o to, by
dziecko miało dużo ruchy i snu,



kontaktu z rówieśnikami – dobrze jest

pozadomowych obowiązków.

zadbać o to, by dzieci miały kontakty

Zajęcia ucznia to zupełnie co innego niż

z przyjaciółmi nie tylko w szkole, ale

zajęcia przedszkolaka, od których mógł się

i poza nią,

w każdej
rozprostować

chwili
nogi,

oderwać,
pomachać

pobiegać,



rękoma,

pomocy

w

konfliktów

nauce

rozwiązywania

– należy pomóc

dziecku

porozmawiać czy zajrzeć do drugiego pokoju.

dostosowywać się do różnych sytuacji

Pierwsze kroki w szkole są często bardzo

społecznych, a tym samym do szukania

trudne dla małego ucznia. Spowodowane jest

kompromisów, wczuwania się w sytuację

to nowa sytuacją społeczną, w której znalazło

drugiej osoby,

się dziecko. Wobec tego poniżej zostały



kontaktu z rodzicami – częste rozmowy

wymienione potrzeby pierwszoklasisty, które

dziecka

należy zaspokoić, aby mu pomóc łatwiej wejść

bezpieczeństwa, wiedzą, że w każdej

w nowe środowisko.

chwili mogą liczyć na pomoc ze strony

Pierwszoklasista potrzebuje:


uwagi - codzienna rozmowa na temat tego,
co wydarzyło się w ciągu dnia, co było
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cierpliwości - dzieci często odreagowują

z

rodzicami

dają

poczucie

rodziców.

(Przedruk z „Niezbędnika Dyrektora”,
nr 6/2009)
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START REFORMY PROGRAMOWEJ
Jak będzie wdrażana reforma programowa
Reforma programowa będzie wdrażana stopniowo od tego roku szkolnego. W tym roku szkolnym
reforma obejmie przedszkola, pierwsze klasy szkół
podstawowych i gimnazjalnych. W następnym roku
szkolnym reforma programowa obejmie klasy pierwsze i drugie szkół podstawowych i gimnazjów i tak
dalej.
Wdrażanie reformy programowej w liceach
ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych zakończy się za sześć lat, w roku 2015; w technikach i liceach artystycznych – w roku 2016, zaś
w liceach uzupełniających – w roku 2017.

Dlaczego reforma programowa jest niezbędna?
Zachodzą trzy ważne powody, dla których należy dokonać reformy programowej w polskich szkołach.
Powód I: niedopasowanie podstawy programowej do
obecnej populacji uczniów
Dziś, znacznie więcej młodzieży niż kiedyś
podejmuje naukę w szkołach umożliwiających zdawanie matury. W szkołach tych, a następnie na uczelniach, mamy dużą grupę młodzieży, która dawniej
zakończyłaby swoją edukację w zasadniczej szkole
zawodowej.
Jest jasne, że szkoła powinna tę nową populację uczyć inaczej; tymczasem dzisiejsze programy
nauczania zostały stworzone z myślą o zdolniejszej
połowie każdego rocznika. W rezultacie, pomimo nie
mniejszego niż dawniej wysiłku wkładanego przez
nauczycieli, polskiej szkole nie udaje się dziś osiągnąć satysfakcjonujących efektów kształcenia.
Należy zatem znaleźć sposób, by – nie obniżając
wymagań – dopasować nauczanie do obecnej populacji uczniów.
Powód II: niemożność zmieszczenia pełnego cyklu
kształcenia ogólnego w ciągu trzech lat
Dziś szkoła dwukrotnie usiłuje zrealizować
pełny cykl kształcenia ogólnego: po raz pierwszy
w gimnazjum i po raz drugi w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą. Wielu nauczycieli usiłuje
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zawrzeć cały kanon wiedzy ukształtowany w czasach czteroletnich liceów w trzyletnim cyklu edukacyjnym. To może się udać tylko
w najzdolniejszych klasach, w pozostałych skutkuje
to zbyt pospiesznym, powierzchownym omawianiem
kolejnych tematów.
Należy zatem wydłużyć czas na realizację podstawowego cyklu kształcenia.
Powód III: obniżenie wieku szkolnego wymaga korekty programowej
Obecnie zachodzą optymalne warunki demograficzne dla obniżenia wieku szkolnego: mamy najmniej liczny rocznik sześciolatków, zaś szkoły opuszczają znacznie liczniejsze roczniki absolwentów.
Należy zatem dostosować podstawę programową
do możliwości percepcji młodszych uczniów.

Jakie zmiany w pracy szkoły przyniesie reforma programowa?
Od roku szkolnego 2009/2010 roku będzie
wprowadzana nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.
Nauczyciele mają obowiązek, poza swoim
pensum, przepracować co najmniej jedną godzinę tygodniowo z uczniami udzielając im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.

Jakie zmiany dotyczą wyboru podręczników
oraz programów nauczania?
Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do użytku
szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Nauczyciel może także: opracować program
samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; albo przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora , np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program
najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; albo przedstawić program
opracowany przez innego autora (autorów) wraz
z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.
Str. 3

Dlaczego obniżamy wiek szkolny?
Współczesne polskie sześciolatki coraz wcześniej wykazują dojrzałość do podjęcia nauki oraz dużą
ciekawość poznawczą. Dlatego polska szkoła dojrzała do
tego, by objąć opieką i nauką także dzieci sześcioletnie.
Wcześniejsze podjęcie nauki to wcześniejsze rozpoczęcie procesu wyrównywania szans edukacyjnych i korekty ewentualnych deficytów, a także wcześniejsze rozpoznanie szczególnych uzdolnień dziecka.

nia w szkole. Natomiast nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej muszą zadbać o kształtowanie umiejętności
czytania łącząc je z nauką pisania.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób
wprowadzić ich w świat szkoły. W szczególności powinny zostać spełnione m.in. następujące warunki:


sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części:
edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki ) i rekreacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych,



ważnym celem jest rozwijanie u dzieci zamiłowania
do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania
i rozmawianie o przeczytanych utworach. Dzieci powinny uczyć się na pamięć wierszy, fragmentów prozy, tekstów piosenek,



w pierwszych miesiącach nauki dominującą formą
zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wspomagające rozwój czynności umysłowych ważnych dla
uczenia się matematyki,



edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą



zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć
szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia itp.



na czas wychowania przedszkolnego i pierwsze
lata nauki szkolnej przypada „złoty wiek” motoryczności dzieci. Jeżeli w tym okresie życia nie
rozwinie się należycie sprawności ruchowej dzieci,
będzie to ze szkodą dla ich zdrowia i kondycji fizycznej w ciągu całego życia.

Kiedy dziecko sześcioletnie trafi do szkoły?
Rodzice wszystkich dzieci urodzonych w latach
2003, 2004 i 2005, które jako pięciolatki miały kontakt
z edukacją przedszkolną, będą mieli prawo wyboru, czy
ich dziecko pójdzie do szkoły jako sześcio- czy jako
siedmiolatek.
Oznacza to, że w latach szkolnych: 2009 –2012
w salach szkolnych usiądą obok siebie sześcioletni
i siedmioletni pierwszoklasiści.

Jak zmieni się wychowanie przedszkolne oraz
edukacja wczesnoszkolna?
Wychowanie przedszkolne
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka. Z początkiem
roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole i przedstawić ją rodzicom, a następnie wspierać edukacyjnie przez ten rok
dziecko odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb.
Zadaniem nauczycieli przedszkoli i klas zerowych jest przede wszystkim ukształtowanie u dzieci
gotowości do opanowania umiejętności czytania i pisa-

UŚMIECHNIJ SIĘ
Nauczyciel polecił uczniom napisać wypracowanie na temat: „Jak trzeba się uczyć?”
Jasio napisał: " Im więcej się człowiek
uczy, tym więcej umie. Im więcej umie, tym
więcej zapomina. Im więcej zapomina, tym
mniej umie. Im mniej umie, tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć?!? ".
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