
O KOCIE, KTÓRY SIEDZI W WORKU NA PUŁAWSKIEJ 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

Już wkrótce spotkamy się na rekrutacji do klasy pierwszej. 

W czasie, gdy dzieci zajęte będą szlaczkami, wycinanką, czytaniem 

i rozwiązywaniem zagadek matematycznych, będziemy mieli okazję 

do rozmowy o naszej Szkole. Decyzja o zaufaniu właśnie nam 

i powierzenie największego skarbu w nasze ręce na 8 lat jest ważka. 

Warto wiedzieć, jaki kot siedzi w worku na Puławskiej. Z doświadczenia 

wiem, że 2 godziny rozmowy to mało, a jednocześnie Wasza percepcja 

pod koniec i tak odmówi posłuszeństwa, bo ile można słuchać gadania 

dyrektora Szkoły. Postanowiłem więc część tej gadaniny przelać 

na papier, abyśmy mogli podczas spotkania skupić się na innych, niż 

opisane poniżej, wątkach. Być może porozmawiamy o kondycji 

instytucji szkoły w dzisiejszych czasach, o tym gdzie są granice 

wychowawczej roli szkoły lub o tym, na ile szkoła może pomóc 

dzieciom z problemami takimi jak dysleksja, nadpobudliwość 

czy spektrum autyzmu, których coraz więcej wokół nas. 

Zatem do dzieła. 

Uzupełnieniem niniejszego tekstu są oczywiście materiały zawarte 

na naszej stronie www.ssp26.pl w zakładce O NAS. 

STO – SZKOŁA -KOŁO – WŁADZE itp. 

Nasza Szkoła należy do Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

od początku swego istnienia, czyli ponad 30 lat. 

http://www.ssp26.pl/


Z innymi szkołami STO łączy nas idea Towarzystwa, zmierzająca 

do budowy niepublicznego, otwartego, nowoczesnego sektora 

edukacji w Polsce, opartego o idee humanistyczne. Innymi słowy, 

zamiast naprawiać system oświaty publicznej, tworzymy alternatywę 

opartą na społecznym zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Formalnie organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło 

Terenowe nr 134 STO, działające przy ul. Puławskiej 97b. 

Koło działa w formule demokracji pośredniej. Co 3 lata, podczas 

Walnego zebrania członków Koła, dochodzi do wyboru władz, czyli 

Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, które kierują pracą Szkoły, 

reprezentują Szkołę w sensie prawnym, nadzorują pracę dyrektora, 

zarówno w zakresie efektów dydaktycznych, gospodarczych, jak 

i finansowych. 

W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą rodzice. Nauczyciele – 

członkowie Koła mają jedynie bierne prawo wyborcze. 

Istota szkoły społecznej 

Istotą społecznego charakteru szkoły jest dla mnie rodzaj relacji, 

jakie w niej tworzymy. U ich podłoża leży wspólne zaangażowanie 

w budowanie miejsca edukacji i wychowania naszych dzieci. 

Nie szukamy dominacji jednej grupy nad drugą, tylko współpracy 

opartej na zaufaniu, wierze w dobre intencje i otwartej rozmowie.  

Niezbędnymi składnikami są też dystans do siebie, dużo ciepła 

i humoru, szczególnie w dzisiejszych zwariowanych czasach. 

Misja, wizja i te rzeczy 

Te słowa nie należą do moich ulubionych, podobnie jak: 

ewaluacja, procedury, strategia, cele operacyjne i wiele podobnych. 

Na naszą Szkołę patrzę z perspektywy radosnego zamieszania, 

pozytywnych emocji, dobrych doświadczeń, zdrowego rozsądku, 

otwartości na poszukiwanie sensu, a wszystko to w sosie 

kontrolowanej improwizacji. Celowo i z rozmysłem używam tych słów, 



abyście zrozumieli, jak daleko nam do korporacyjnej przewidywalności 

i sztywnej struktury. 

Budynki 

Od początku swego istnienia działamy przy ul. Puławskiej 97b, 

w budynku, który jest własnością Skarbu Państwa, zarządzanym przez 

ZGN Mokotów. Obecna umowa dzierżawy skończy się w roku 2023. 

Mamy wielką nadzieję na jej kolejne przedłużenie i nie wyobrażamy 

sobie innej sytuacji. 

Ostatnia reforma oświaty (pominę milczeniem moje osobiste zdanie 

na temat sposobu i zasadności jej wprowadzenia) spowodowała 

konieczność rozpoczęcia działalności w kolejnej lokalizacji. 

Po dwuletnim okresie wynajmu budynku przy ul. Czeczota, 

od września 2019 r. starsze klasy (5-8) uczą się w budynku przy 

ul. Rakowieckiej 32. Zarząd Koła podpisał 10-letnią umowę dzierżawy 

na ten budynek. Tym samym mamy rozdzielenie klas 1-4 i 5-8, co ma 

swoje dobre i gorsze strony, ale w ogólnym rozrachunku wszystkim 

wychodzi na zdrowie. Faktem jest, że specyfiki pracy z nastolatkami 

uczymy się każdego dnia, mimo, że wielu naszych nauczycieli 5-8 

ma doświadczenie gimnazjalne. 

Liczebność klas 

W klasach 1-3 tworzymy klasy 16-osobowe. W klasie czwartej 

zwiększamy liczbę uczniów do 18, zaś w klasach 5-8 do 20. Ma to 

związek z możliwościami lokalowymi budynków. Osobiście uważam, 

że o ile mała klasa jest doskonałym miejscem do budowania efektów 

dydaktycznych, o tyle w obszarze rozwoju społecznego pozostawia 

wiele do życzenia. Zwłaszcza teraz, gdy nie ma dużych rodzin, 

podwórek, harcerstwa – szkoła, klasa staje się często jedynym polem 

życia rówieśniczego dla dzieci.  

Dlatego właśnie wszelkie procesy, jakie tu zachodzą mają wysoką 

temperaturę. Każdego dnia toczy się walka o przyjaźń, pozycję, 

przywództwo, zainteresowanie. 



W małej grupie liczba możliwych wyborów i konfiguracji jest z natury 

ograniczona. Dlatego właśnie co jakiś czas staramy się ją powiększyć, 

dopuszczając trochę „świeżej krwi”. 

Planowana liczba klas w roku szkolnym 2021/2021 przedstawia się 

następująco: 

• kl. pierwsze – 2 klasy 16-osobowe 

• kl. drugie – 2 

• kl. trzecie – 3 

• kl. czwarte – 3 

• kl. piąte – 3 

• kl. szóste – 3 

• kl. siódme – 3 

• kl. ósme – 3 

Szkolny dzień na Puławskiej: 

• rozpoczyna się o 8.10; 

• klasy 1-3 mają zazwyczaj 6 lekcji, do godz. 14.00, czasami 7 lekcji 

do godz. 15.00; 

• od godz. 14.00 do 17.00 trwa czas świetlicowy i odbywają się zajęcia 

dodatkowe; 

• obiad zjadamy po 5 lekcji na 30-minutowej przerwie; 

• podczas przerw, jeśli pogoda pozwala (czyli prawie zawsze), dzieci 

mogą hasać po podwórku szkolnym i na boisku. 

Świetlica 

Zajęcia świetlicowe w naszej Szkole przypominają „wielkie 

podwórko”, na którym dzieci spędzają czas, bawią się ze sobą, 

uczestniczą w zajęciach dodatkowych, grają w piłkę, wiszą 

na drabinkach lub nudzą się w kącie. Jest to czas budowania relacji, 

odpowiedzialności, samodzielności i kreatywności. To również czas 

oddany dzieciom na swobodną zabawę wg własnego scenariusza, czyli 

to, w czym wyrośli nasi rodzice i większość z nas, zanim podwórka 



zamieniono na strzeżone parkingi i ekskluzywne zamknięte osiedla. 

Ten model działania sprawdza się u nas od lat. Jest trochę zamieszania, 

czasem trzeba znaleźć w szkole swoje dziecko, ale zawsze się to udaje. 

Wszyscy są bezpieczni, nie licząc potłuczonych kolan i zagubionych 

czapek. Często otrzymujemy oferty rozmaitych warsztatów 

rozwijających kompetencje społeczne, tymczasem wszystko to dzieje 

się w sposób naturalny na naszym szkolnym podwórku. 

„Kwit na wolność” 

W czwartej klasie rodzice mogą wyrazić zgodę na samodzielny 

powrót dziecka do domu. Oczywiście większość dzieci i tak czeka 

na „transport” rodzicielskim autem, ale, mając „kwit na wolność”, 

mogą w majestacie prawa, po lekcjach pójść do pobliskiego sklepu 

na zakupy. Po co? Czy to jest bezpieczne? Otóż to lekcje 

samodzielności, odpowiedzialności oraz matematyki w jednym. 

Do tego przeżycie towarzyskie. Młodzi ludzie powoli wchodzą 

w dorosłość, a my im w tym powinniśmy pomagać. Oczywiście rodzic 

może nie udzielić zgody, wtedy jego pociecha czeka na powrót 

ze sklepu kolegów. Może się z nim podzielą swoją zdobyczą. 

Zajęcia dodatkowe 

Mamy ich w swojej ofercie trochę. Jedne są wliczone w czesne, 

do innych trzeba dopłacić. Udział w zajęciach zawsze powinien być 

dobrowolną decyzją dziecka. Pamiętajmy, że po 6 lub 7 godzinach zajęć 

dziecko ma prawo do przerwy. Chce przestać się uczyć i oddać się 

zabawie. Staramy się, aby zajęcia miały siłę przyciągania. Panie 

świetlikowe przypominają o terminach i godzinach. Dlatego, drodzy 

Rodzice, apeluję o rozsądek. Nie organizujcie swoim dzieciom życia 

od minuty do minuty. Dajcie im się ponudzić. Nuda wyzwala inicjatywę 

i kreatywność.  

 

 



Telefony komórkowe 

Po pierwsze w klasach 1-3 są do niczego niepotrzebne. 

Nie chcemy, aby dzieci je posiadały i przynosiły do szkoły. Zawsze 

w ważnej sprawie mogą do Was zadzwonić z sekretariatu. 

Na terenie szkoły telefon może służyć wyłącznie do kontaktu 

z rodzicami. Jeśli dostrzeżemy, że jest używany w innym celu, trafia 

do aresztu, skąd może go wyciągnąć tylko rodzic i to osobiście. 

Kupując dziecku smartfon, dajecie mu „pistolet z ostrą amunicją”, 

zastanówcie się więc nad tym 7 razy. Nie oczekujcie też, że na polu 

walki o bezpieczeństwo Waszych dzieci będziemy wypełniać Wasze 

obowiązki. W klasach starszych istnieją podobne zasady. 

Wykorzystanie smartfona w celach naukowych jest jedynie zgrabną 

wymówką nastolatków. Jak widać to trudny temat, w którym niełatwo 

o złoty środek. 

Dlaczego ta Pani tyle zadaje do domu? 

No i mamy następny temat do 20-godzinnej debaty. Napiszę, jak 

jest u nas. Dyrektor jest zwolennikiem „starej szkoły”, acz aplikowanej 

z rozsądkiem. Zrozumieć to jedno, a wyćwiczyć i utrwalić to drugie. 

W klasach 1-3 dzieci powinny uzyskać solidne podstawy do dalszej 

edukacji. Dla przykładu: bez pisania prac – opisów, listów, zaproszeń, 

opowiadań itp. uczeń nie opanuje umiejętności swobodnego 

formułowania myśli na papierze. Bez sprawności czytania 

i analizowania tekstu mogą powstać kłopoty z rozwiązywaniem zadań 

tekstowych. Bez prezentacji, recytowania wierszy, tworzenia 

przedstawień nie rozwiniemy umiejętności wystąpień publicznych. 

Wiele pracy odbywa się w domu i jest to praca indywidualna, 

wymagająca skupienia i czasu, o co trudno w klasie. 

Nasz system oświaty jest, póki co, bardzo tradycyjny, szczególnie 

na następnych etapach. Nic nie zapowiada rewolucji. Warto więc 

zadbać o umiejętności pracy własnej. 



Nasi Nauczyciele, znając zdanie dyrektora mają pełną swobodę 

w decydowaniu o sposobie pracy w tym zakresie. Są nauczycielki, 

u których każdego dnia jest zadawana praca domowa na 15-30 minut, 

a co tydzień praca weekendowa, np. pisemna. Są też takie, u których 

na weekend nic nie zadajemy. O jednym warto pamiętać. Tak jak 

dyrektor nie może zmusić nauczyciela do zadawania lub nie zadawania 

prac domowych, tak też nie mogą tego u nas robić rodzice. Tym 

samym, przyłączając się do nas, „kupujecie” prace domowe 

z dobrodziejstwem inwentarza. 

Czy wybierając szkołę warto kierować się rankingami? 

Moim zdaniem rankingi nie mówią nic o szkole. Po pierwsze, 

nie wiemy na jakiej podstawie są tworzone. Jeśli już jest to ranking 

oparty o wynik egzaminu po 8 klasie, to pokazuje on jedynie, jak 

uczniowie poradzili sobie z j. polskim, angielskim i matematyką. Jacy 

konkretnie uczniowie? Ilu ich było? Czy specjalnie przygotowali się 

do zadań egzaminacyjnych (pod testy)? A co z całym pozostałym 

efektem edukacyjnym i wychowawczym szkoły? A gdzie miejsce 

na ocenę relacji społecznych, kontaktów ze sztuką, sportem, poczucie 

sprawczości i wartości uczniów, aktywność społeczną? itd., itd... 

Rankingi naprawdę nic nie mówią o szkole. Trzeba wejść w jej mury, 

poczuć atmosferę, popatrzeć na dzieci, rodziców, porozmawiać z nimi. 

Zastanowić się, czego ja oczekuję od szkoły i czy mam szansę w tym 

miejscu to znaleźć i dopiero wtedy podejmować decyzję. 

Cieszą nas wysokie noty z egzaminów, ale nie one są naszym celem. 

Wynik egzaminu jest wypadkową pracy szkoły, domu i przede 

wszystkim ucznia. Klimat psychologiczny i społeczny, w jakim dziecko 

rośnie, czyli dom i rodzina, ma według mnie największe znaczenie. 

Nasze mocne strony- moja lista osobista 

• atmosfera, relacje, komunikacja 

• zdrowy rozsądek w kwestiach wychowawczych 



• nastawienie na samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość 

• zaangażowanie rodziców, które promieniuje na dzieci 

• solidne podstawy w klasach 1-3 

• bardzo dobre zajęcia sportowe 

• bardzo dobre efekty nauki j. angielskiego 

• dużo działań edukacyjnych poza ławką szkolną: warsztaty, wyjazdy, 

teatr, lekcje muzealne itp. 

• relacje nastolatków z nauczycielami 

• psy i koty jako mile widziani goście w szkolnych murach 

• różnorodni nauczyciele przedmiotowi, wolni w myśleniu i działaniu, 

odpowiedzialni za to, co robią 

• szczególne pole do ćwiczenia umiejętności wystąpień publicznych 

i nabieranie pewności i swobody w tym zakresie. 

Jeszcze trochę by się znalazło, ale nie przystoi zanadto samemu się 

chwalić. O słabych stronach pisał nie będę, gdyż to nie politycznie. 

Cóż, spotykamy się niebawem, będzie więc okazja do pogłębienia 

niektórych wątków i poruszenia innych, szczególnie Was 

interesujących. 

 

 

Do zobaczenia, 

Jacek Chmiel 


