„Nie chcemy wychować robotów”

Rozmowa z Grażyną Tekielak,
dyrektor Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy

Od września kieruje pani siedmio-, a nie jak było do tej pory sześcioklasową szkołą, dużo było w związku z tym problemów?
Jeśli chodzi o kwestie związane z reformą oświaty i z przekształceniem szkoły w ośmioklasową szkołę podstawową, to wszystko przebiega zgodnie z planem, chociaż trudno powiedzieć, że bez stresu. Przygotowując szkoły do nowego roku szkolnego prowadziłyśmy rozmowy z dyrektor Gimnazjum nr 2 panią Joanną Iskrzycką-Marianek, w jaki sposób zagospodarować kadry, żeby zapewnić nauczycielom pracę. Nie znaczy to, że wszyscy są zadowoleni i mają taką liczbę godzin, jaką by sobie życzyli. Jeszcze przez dwa lata dwie szkoły będą funkcjonować obok siebie, a my robimy wszystko, żeby sprostać wyzwaniom.
Jak to wygląda w praktyce?
W związku z tym, że nie wszyscy nauczyciele Gimnazjum nr 2 mogli znaleźć zatrudnienie w SP2, zdecydowałam się – już w tym roku szkolnym - na przyjęcie na część etatu wszystkich nauczycieli, którzy docelowo mogą być zatrudnieni w naszej szkole. Dzięki takiemu rozwiązaniu kadra Gimnazjum miała możliwość skorzystania z oferty pozostałych szkół na terenie Ustronia lub poza nim. Ważne, że w związku z nową - siódmą klasą, nie było kłopotu ze znalezieniem nauczycieli do wszystkich koniecznych przedmiotów.
Liczba uczniów "Dwójki" znacznie wzrosła, mieszczą się w szkole?
Od września mamy o 70 uczniów więcej, w przyszłym roku dojdzie kolejnych 70. i wtedy liczba uczniów wzrośnie do około 500. W tej kwestii również porozumiałyśmy się z panią dyrektor Iskrzycką-Marianek, dzięki czemu siódmoklasiści uczą się na terenie Gimnazjum nr 2 i korzystają z tamtejszych pracowni. Uczniowie siódmych klas mają pewien kłopot z adaptacją do nowych warunków, przystosowaniem się do zasad obowiązujących w dwóch różnych szkołach, ale staramy się ujednolicić regulaminy obu placówek, i nad tym właśnie pracujemy, a niektóre rozwiązania wprowadziliśmy od razu, np. ujednolicenie rozkładu przerw, koordynację tygodniowego rozkładu zajęć, czy plan dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli obu szkół. 
Na pewno nie jest to łatwy czas dla szkoły, ale widać, że zmiany organizacyjne nie przeszkadzają w działalności szkoły, czego najlepszym dowodem wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej dla projektu „Edu MX – rozwijanie myślenia komputacyjnego ucznia edukacji wczesnoszkolnej”.
Nasi nauczyciele to ludzie z pasją, a tacy wciąż poszukują i chcą być coraz lepsi w swojej pracy. Ja, prawdę mówiąc, rozmyślam 16 godzin na dobę, co by tu jeszcze zrobić dla dobra szkoły, jednak bez zaangażowania nauczycieli i rodziców naszych uczniów nie mogłabym nic zdziałać. Staram się stworzyć jak najlepszą atmosferę do twórczej pracy i mam nadzieję, że nauczyciele czują się docenieni. Istotne jest to, że nie pracujemy dla jakiejś idee fix ani dla własnych ambicji, ale dla uczniów, którzy dzięki różnym programom i innowacjom są lepiej wykształceni, przygotowani do dalszej edukacji, nauczeni pracy, ale też zachęceni do rozwijania swoich zdolności oraz zainteresowań. Na co dzień realizujemy misję Dwójki - "Szkoły wszechstronnego rozwoju". Staramy się, by każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. To jest dla nas ważne, żeby pracować z każdym uczniem, bo to jest cecha współczesnej szkoły dobrze uczącej. 
Polskiej szkole zarzuca się jednak, że uczy zbyt wiele teorii, a nie przygotowuje do życia, czy tak jest też w Pani szkole?
Mam świadomość, że to trudne, gdy nauczyciele z przeszłości uczą teraźniejsze dzieci tego, jak mają żyć w przyszłości, ale to właśnie jest naszym celem. Przyszłością są techniki informacyjne i znajomość języków obcych. Nie uciekniemy od tego, wiemy, że w tym kierunku trzeba kształcić, ale nie tylko, bo przecież nie chcemy wychować robotów, mimo że robotyki uczymy. Staramy się wychować człowieka wszechstronnie wykształconego, niezależnie od jego osobistych talentów - takiego, żeby w przyszłości jemu było dobrze i z nim było dobrze. Dlatego ważne są dla nas i nowoczesne technologie (stąd nauka kodowania) i języki obce (stąd otwarcie jedynego w powiecie oddziału dwujęzycznego), ale również nauki ścisłe, humanistyczne, sport, zajęcia artystyczne, a także różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne.  
Szkoła jest otwarta na dzieci, które mają problemy z nauką czy dostosowaniem się do życia w grupie. Czy nie tracą na tym pozostali uczniowie?
Od lat śledziłam tendencje oraz proces legislacyjny dotyczący szkół i przewidywałam, że będzie potrzebna zwiększona liczba specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Nasi nauczyciele przez ostatnich 5 lat skończyli tyle studiów podyplomowych, że w zasadzie SP2 jest samowystarczalna w zakresie edukacji włączającej. Nie ma takiej sytuacji, że nie możemy wesprzeć dziecka wymagającego jakiejś konkretnej pomocy. Dzięki rzeszy zatrudnionych w szkole specjalistów pomoc ta jest skuteczna i jednocześnie dyskretna. W wielu przypadkach korzystają z niej również uczniowie, którym to wsparcie nie jest dedykowane, mało tego – którzy nawet nie zauważają pomocnej dłoni specjalisty. W ten sposób edukacja włączająca korzystnie wpływa na pracę całych zespołów klasowych.
Do zeszłego roku uczniowie pisali egzamin szóstoklasisty i w "Dwójce" mieli bardzo dobre wyniki, jak teraz sprawdzi pani wiedzę swoich uczniów? 
Dyrektorzy wszystkich szkół starają się jak najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków. Staramy się, żeby m. in. osiągać jak najlepsze wyniki egzaminów zewnętrznych, Porównując wyniki sprawdzianu szóstoklasisty wszystkich ustrońskich szkół mogę powiedzieć, że były one wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Natomiast analizując wyniki poszczególnych placówek na przestrzeni kilku lat można stwierdzić, że każdej ze szkół udało się choć raz w tym czasie osiągnąć najlepszy w mieście rezultat sprawdzianu. Oczywiście jest to znacznie trudniejsze w szkole dużej, takiej jaką jest Dwójka, bo u nas nie wystarczy jeden wybitny uczeń, którego wyniki w istotny sposób przekładają się na wyniki szkoły. W dużej populacji jedna jaskółka nie czyni wiosny. Nam jednak zależy przede wszystkim na tym, żeby w naszej szkole każdy uczeń osiągał sukces na miarę swoich możliwości. Szczególnie uzdolnieni uczniowie zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych i właśnie liczne sukcesy na tym polu pozwalają z zadowoleniem patrzeć na poziom nauczania w naszej szkole. Bez sprawdzianu szóstoklasisty pracuje się spokojniej. Na razie, bo czeka nas przygotowanie pierwszego egzaminu ósmoklasisty. W 2019 roku ustrońskie szkoły opuszczą dwa roczniki – absolwenci trzeciej klasy gimnazjum i absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że egzaminy po tych dwóch szkołach będą jednocześnie kwalifikacją do szkoły średniej. Podkreślić należy, że absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych będą się uczyć w odrębnych klasach, bo po gimnazjum uczniowie będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach, natomiast absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej będą kształceni w systemie dostosowanym do nowego ustroju szkolnego (czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, szkoła branżowa). Przejście naszych uczniów od razu do szkoły średniej będzie wymagało odpowiedniego ich przygotowania, mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności i związanej z tym pracy. Radykalna zmiana prawa oświatowego nam jej nie ułatwia, jednak my musimy się skupić na istocie sprawy – na uczniu. Staramy się, by w tym zamieszaniu nie umknęła nam najważniejsza rzecz. Szkoła to szczególny czas w życiu każdego człowieka, nie tylko w zakresie edukacji i wychowania, ale też w takim ludzkim wymiarze – kolegów, zabaw, przyjaźni, wycieczek, sukcesów itp. Dbamy o to, by był to czas korzystny i mile wspominany przez kolejne roczniki dumnych ze swej szkoły absolwentów.
Podsumowując: w roku 230 – lecia Szkoły Podstawowej nr 2 szczególną wymowę ma godło szkoły, którym jest otwarta księga z kagankiem oświaty, bo jesteśmy szkołą w której wiele kart zostało już zapisanych i możemy z nich czerpać, ale też wciąż zapisujemy nowe strony i mamy ich do zapełnienia jeszcze wiele.
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Monika Niemiec

