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W SPRAWIE POL^CZENIA KLAS CZWARTYCH

Rodzice uczniow klasy IV B Szkoly Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Ostrowku sa jednoglosnie przeciwni potaczeniu klas IVa i IVb.

Jednoczesnie apelujemy: nie zgadzamy si$ z faktem, ze nasze dzieci majq bye ofiarami

nieodpowiedniego gospodarowania budzetem gminy.

Swoje stanowisko motywujemy ponizszymi argumentami:

1. Zbyt duza liczba uczniow w klasach znacz^co wplywa najakosc edukacji.

2. Ktasy s^ juz zintegrowane w swoich spolecznosciach, do konca tego etapu edukacji

zostalo tylko 3 lata. Nie warto zmieniac dotychczasowych przyzwyczajen uczniow.

3. W innych szkolach na terenie naszej gminy klasy sq znacznie mniejsze, a mimo to

organ prowadzacy nie laczy oddzialow, finansujac funkcjonowanie kazdej klasy.

4. Kazda zmiana dla dziecka budzi niepokoj, a co za tym idzie niepotrzebny stres.

5. 1m mniejsze klasy, tym wyniki nauczania 34 lepsze. Im klasy sa bardziej przepelnione,

tym wyniki 53 slabsze.

6. Gorsze wyniki poszczegolnych uczniow -- narazonych na stres przez zaistnialq

sytuacje przekladaja sie na wspolne osiagniecia szkoly.

7. Duza liczba uczniow w klasie moze rowniez wplywac na obnizenie motywacji do

pracy. Mozliwosc unikniecia bycia odpytanym sprawia, iz uczniowie podejmuja

ryzyko przychodzenia do szkoty nieprzygotowanym.

8. Nauczyciel musi miec mozliwosc sprawdzenia postepow w nauce kazdego ze swoich

podopiecznych. W duzych klasach jest to praktycznie niemozliwe.

9. Im wieksza grupa tym trudniej utrzymac odpowiedni poziom bezpieczehstwa.

10. W licznej klasie czesto nie ma czasu na wprowadzanie aktywnych form nauczania.



11. W ticzebniejszych klasach duzo czesciej dochodzi do czynow agresywnych.

12. Osoby mniej przebojowe, wycofane moga mice trudnosc w zaznaczeniu swojej

obecnosci w licznej grupie.

13. Przy duzej liczbie uczniow nauczyciel nie ma mozliwosci dostosowania form i metod

pracy do potrzeb poszczegolnych uczniow.

14. W wiekszej grupie ciezko stosowac indywidualizm nauczania.

15. W wiekszych klasach tworza^ sie mate grupki, integracja klasy jako catosci jest

znacznie oslabiona.

Dodatkowo nie zgadzamy siv na zmniejszenie godzin z j^zyka niemieckiego.


