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ŁĄCZONYCH

WSTĘP

Jednym z obszarów systemu edukacji, który nigdy nie był przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania władz administracji oświatowej, jest funkcjonowanie szkół 

pracujących w  systemie klas łączonych. Przy czym najczęściej uznawano, i  nadal 
uznaje się, że jest to problem marginalny, nieistotny z punktu widzenia zarządza-
nia całym systemem, który ulegnie likwidacji na skutek podejmowanych kolejnych 
działań reformujących polską edukację. Jednakże, jak dowodzi przeprowadzona ana-
liza sieci szkolnej, szkoły pracujące w  systemie klas łączonych, to istotny element 
struktury sieci szkolnej, zwłaszcza sieci szkół funkcjonujących na obszarach wiejskich 
(Pęczkowski, 2015). 

Podejmowane różnego rodzaju działania na rzecz ich likwidacji okazały się nie-
skuteczne, a  system nauczania w klasach łączonych jest nadal obecny w polskiej 
szkole, i brak jest racjonalnych przesłanek uprawniających do stwierdzenia, że ten 
sposób pracy szkoły zostanie zlikwidowany kolejnymi działaniami reformatorów 
systemu edukacji. Wynika to z faktu, iż organizacja procesu kształcenia w formule 
nauczania w klasach łączonych nie jest efektem niewłaściwego zarządzania siecią 
szkolną na poziomie lokalnym, ale wyłącznie skutkiem występowania czynników 
geograficzno-przestrzennych, a przede wszystkim uwarunkowań demograficznych 
(Pęczkowski, 2010).

KLASY ŁĄCZONE, OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – ZARYS 
DEFINICYJNY

Istotą nauczania w klasach łączonych jest tworzenie sytuacji, w której nauczyciel 
w tym samym miejscu i czasie pracuje z dwoma, najczęściej najbliższymi, oddziała-
mi klasowymi, a  treści poznawcze, kształcące i wychowawcze zawarte są w dwóch 
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różnych programach nauczania (Pęczkowski, 2010). Jednym z podstawowych wy-
znaczników oceny pracy szkoły, w tym szkoły pracującej w systemie klas łączonych, 
są osiągnięcia szkolne uczniów do niej uczęszczających. Ukończenie przez ucznia 
kolejnego roku nauki szkolnej lub etapu edukacyjnego to znakomity moment, by 
formułować prognozę dalszej kariery szkolnej ucznia, która powinna być nie tylko 
oceną mocnych i słabych stron dotychczasowej jego aktywności, ale przede wszyst-
kim narzędziem motywującym do dalszej, jeszcze bardziej efektywnej pracy. Jest to 
także istotne kryterium oceny jakości pracy nauczyciela i podstawa do podejmowa-
nia działań na rzecz jej optymalizacji. 

W literaturze pedagogicznej i  psychologicznej funkcjonuje wiele różnorodnych 
interpretacji kategorii osiągnięcia szkolne. Nie wdając się w ich analizę – nie jest to 
przedmiotem niniejszego opracowania – na użytek zawartych tutaj rozważań przyj-
muje się, że osiągnięcia szkolne to efekt celowego działania szkoły (Niemierko, 2007, 
s. 269), przy czym można wyodrębnić dwa rodzaje efektów. Pierwszy z nich to osią-
gnięcia emocjonalne, które określa się jako nabyte chęci wykonywania określonych 
czynności i obejmują one kierunkowe cechy osobowości, np. rozwinięta motywacja, 
zainteresowania, postawy, poglądy. Drugie – to osiągnięcia poznawcze obejmujące 
znajomość różnorodnych dziedzin oraz sposobów działania i dotyczą one sprawno-
ściowych cech osobowości, np. umiejętność czytania, pisania, liczenia, rozwiązywa-
nia problemów, wykonywania zadań (2007, s. 269). 

Mając na uwadze powyższe, w dalszej części niniejszego opracowania uwagę skon-
centrowano na analizie poznawczych osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawo-
wych pracujących w systemie klas łączonych.

PROBLEM, METODA, ORGANIZACJA BADAŃ

Pomiar poznawczych osiągnięć szkolnych dokonywany na różnych etapach reali-
zacji procesu kształcenia prowadzony systematycznie pozwala nie tylko na skuteczną 
kontrolę i ocenę pracy ucznia i nauczyciela oraz podejmowanie działań korygujących 
w dowolnym momencie procesu, ale czyniony w dłuższej perspektywie czasowej sta-
nowi podstawę analizy występujących w systemie oświatowym tendencji. Przyjmując 
taką perspektywę w prowadzonych badaniach zmierzano do pozyskania informacji 
umożliwiających ocenę poznawczych osiągnięć uczniów pracujących w systemie klas 
łączonych, przy czym zakres prowadzonych badań został ograniczony do poziomu 
edukacji wczesnoszkolnej i osiągnięć z zakresu edukacji polonistycznej. U podstaw 
przyjętego rozwiązania legło przekonanie autora, wsparte rozważaniami teoretycz-
nymi i  empirycznymi pedagogów i  psychologów (Spionek, 1975; Wróbel, 1975; 
Wilgocka-Okoń, 1979; Kuligowska, 1988; Cackowska, 1990; Więckowski, 1993), 
iż efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej uzyskiwane przez uczniów na poziomie 
klas i – III szkoły podstawowej mają decydujące znaczenie dla przebiegu nauki szkol-
nej w klasach starszych, a błędy popełnione na tym etapie, niepoprawna struktura 
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wiedzy, nieprawidłowo kształtowane podstawowe umiejętności w  zakresie pisania, 
czytania, liczenia itd. są najczęściej trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe do zmiany 
w klasach starszych. Ponadto poziom osiągnięć szkolnych z zakresu edukacji poloni-
stycznej ma decydujące znaczenie dla osiągnięć szkolnych uczniów w innych dziedzi-
nach nauki szkolnej (patrz np. Konopnicki, 1968).

W podjętych badaniach zmierzano do udzielenia odpowiedzi na następujące pyta-
nie: Jaki jest poziom poznawczych osiągnięć szkolnych uczniów klasy III szkoły podstawo-
wej pracującej w systemie klas łączonych w zakresie edukacji językowej w obszarze: umie-
jętności czytania ze zrozumieniem; umiejętności pisania ze słuchu; wiadomości o języku 
oraz umiejętności formułowania wielozdaniowej wypowiedzi pisemnej?

Badania realizowano metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu testu osiągnięć 
szkolnych. Test został skonstruowany przez autora w taki sposób, by na podstawie 
otrzymanego wyniku można było określić poziom poznawczych osiągnięć szkolnych 
uczniów pracujących w  systemie klas łączonych (Pęczkowski, 2010, s. 145-147). 
W celu dokonania analizy porównawczej badania testowe przeprowadzono równole-
gle wśród uczniów uczęszczających do klas jednorodnych wiekowo funkcjonujących 
w  szkołach miejskich i wiejskich. Badania testowe prowadzone były na przełomie 
maja i czerwca 2016 roku* i objęto nimi ogółem 361 uczniów realizujących naucza-
nie w systemie klas łączonych, 380 uczniów klas jednorodnych wiekowo w szkołach 
miejskich oraz 388 uczniów w szkołach wiejskich. Pomiar przeprowadzony w 2016 
roku był kolejnym, szóstym już pomiarem dokonanym w  ramach rozpoczętych 
przez autora w 1996 roku badań nad efektywnością nauczania w klasach łączonych. 
Wszystkie pomiary zostały dokonane na podstawie przyjętej metodologii z wykorzy-
staniem tych samych narzędzi**.

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania rozważania ograniczo-
no jedynie do oceny ogólnego poziomu poznawczych osiągnięć szkolnych uczniów 
uczęszczających do szkół pracujących w systemie klas łączonych. Zebrany materiał 
empiryczny oraz dokonana analiza wskazuje, że uczniowie pracujący w klasach łą-
czonych uzyskali w badaniu testowym średni wynik na poziomie 27,18 pkt., co sta-
nowi 73,45% możliwych do uzyskania punktów. Ich rówieśnicy uczęszczający do 
klas jednorodnych wiekowo w  szkołach miejskich i  wiejskich uzyskali odpowied-
nio: szkoła miejska – 21,72 pkt. (58,70%); szkoła wiejska – 21,47 pkt. (58,02%). 
Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że uczniowie klas łączonych prezentują 

* Część badań testowych przeprowadziły pod moim kierunkiem uczestniczki seminarium magisterskiego. 
** Początkowa wersja testu osiągnięć stwarzała możliwość uzyskania przez badanego ucznia maksymal-
nie 39 pkt. Po zmianach dokonanych w podstawie programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej 
z testu zostały usunięte te zadania, których treści zostały zmienione w podstawie programowej. Po zmia-
nach maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez badanego wynosi 37 pkt.
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zdecydowanie wyższy poziom poznawczych osiągnięć szkolnych w zakresie edukacji 
polonistycznej w stosunku do uczniów klas jednorodnych wiekowo funkcjonujących 
zarówno w szkołach miejskich, jak i wiejskich. 

Analiza istotności różnic pomiędzy średnimi wynikami badań testowych uzyska-
nymi przez badanych uczniów, z wykorzystaniem testu dla dwóch średnich (Greń, 
1978), wskazuje, że występujące różnice pomiędzy średnimi uzyskanymi przez 
uczniów klas łączonych a  średnimi uzyskanymi przez uczniów klas jednorodnych 
wiekowo są istotne statystycznie. W przypadku różnic pomiędzy średnią uczniów 
klas łączonych a średnią uczniów klas jednorodnych wiekowo szkoły miejskiej war-
tość statystyki z wynosi: z = 13,42; (zα = 2,58, α = 0,01). Wartość statystyki z w przy-
padku porównania średnich uzyskanych przez uczniów klas łączonych oraz klas jed-
norodnych szkół wiejskich wynosi: z = 13,78; (zα = 2,58, α = 0,01). Oznacza to, że 
ogólny poziom poznawczych osiągnięć szkolnych prezentowany przez uczniów klas 
łączonych jest wyższy, na poziomie statystycznie istotnym, od poziomu prezentowa-
nego przez uczniów klas jednorodnych wiekowo szkół miejskich i wiejskich.

Interesujących danych dostarcza analiza wyników badań przeprowadzonych wśród 
uczniów klas łączonych na przestrzeni lat 1996 – 2016. Szczegółowe dane zawarte 
zostały w poniższej tabeli.

Tab. 1. Wyniki badań testowych uczniów klas łączonych z uwzględnieniem etapu badania

Etap badania N %

1995/96 390 22,05 56,54
1998/99 401 24,36 62,46
2002/03 417 25,46 65,28
2005/06 453 24,71 63,28
2011/12 354 25,57 69,11
2015/16 361 27,18 73,46

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że poziom poznawczych osiągnięć 
szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej uczniów klasy III szkoły podstawowej 
pracującej w systemie klas łączonych systematycznie rośnie. W momencie rozpoczę-
cia badań średni wynik uzyskany przez badanych uczniów to 22,05 pkt., co stano-
wiło zaledwie 56,54% możliwych do uzyskania punktów. W kolejnych latach obser-
wujemy tendencję wzrostową, a w ostatnim pomiarze średni wynik uzyskany przez 
badanych uczniów klas łączonych to 27,18 pkt. (73,46%).

Analiza istotności różnic pomiędzy średnimi uzyskanymi przez badanych w roku 
szkolnym 1995/96 oraz 2015/2016 wskazuje, że różnice te są istotne statystycznie. 
Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 20 lat efektywność kształcenia w klasach łą-
czonych w obszarze edukacji polonistycznej zdecydowanie wzrosła, co przy znanych 
trudnościach w realizacji tej formy organizacji procesu kształcenia należy ocenić nie-
zwykle wysoko. Ocenę tę jeszcze bardziej wzmacnia analiza porównawcza wyników 
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badań uzyskanych w kolejnych etapach przez badanych uczniów klas łączonych oraz 
klas jednorodnych wiekowo funkcjonujących w szkołach miejskich i wiejskich. Ze-
stawienie wyników badań przedstawia Tab. 2.

Tab. 2. Wyniki badań testowych uczniów klas łączonych oraz klas jednorodnych wie-
kowo z uwzględnieniem środowiska funkcjonowania szkoły oraz etapu badania

Etap 
badania

N %
Klasy 
łączo-

ne

Szkoła 
wiej-
ska

Szkoła 
miej-
ska

Klasy 
łączo-

ne

Szkoła 
wiejska

Szkoła 
miej-
ska

Klasy 
łączo-

ne

Szkoła 
wiej-
ska

Szkoła 
miej-
ska

1995/96 390 389 410 22,05 23,50 26,34 56,54 60,25 67,54
1998/99 401 396 396 24,36 23,39 25,45 62,46 61,49 65,26
2002/03 417 385 414 25,46 24,50 25,44 65,28 62,82 65,23
2005/06 453 387 456 24,71 23,45 25,19 63,28 60,12 64,59
2011/12 354 367 381 25,57 22,89 23,68 69,11 61,86 64,00
2015/16 361 388 380 27,18 21,47 21,72 73,46 58,02 58,70

Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników badań testowych uzyskanych przez badanych uczniów w  po-
szczególnych etapach badań oraz rezultaty badań prowadzonych przez innych auto-
rów (patrz Pęczkowski, 2010, s. 154-155) upoważnia do sformułowania następują-
cych uogólnień:

a. od wielu lat obserwujemy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej niekorzyst-
ne tendencje polegające na systematycznym obniżaniu się poziomu osiągnięć 
szkolnych uczniów kończących ten etap edukacji. Niepokój budzić musi 
fakt, iż tendencja ta jest charakterystyczna dla osiągnięć uczniów w obszarze 
edukacji polonistycznej. Pomimo podejmowania przez władze administracji 
oświatowej szeregu działań, których zasadniczym celem było podniesienie 
efektywności kształcenia, w tym na poziomie edukacji wczesnoszkolnej*, nie 
udało się zatrzymać niekorzystnych tendencji, a w niektórych obszarach, np. 
edukacji polonistycznej, doszło do zwiększenia dystansu pomiędzy założe-
niami i oczekiwaniami a uzyskiwanymi rezultatami;

b. analiza zmian dokonujących się w obszarze efektywności kształcenia na pozio-
mie klas i – III w sposób pośredni wskazuje, że efektem każdej zmiany, czy to 
w obowiązujących programach nauczania, czy też w podstawie programowej, 
jest zjawisko powolnego, ale systematycznego obniżenia się poziomu osiągnięć 
szkolnych uczniów objętych nauką szkolną na etapie edukacji wczesnoszkolnej;

* W latach 1978-1988 czterokrotnie modyfikowano treści programowe edukacji wczesnoszkolnej; 
w 1992 roku wprowadzono nowy program nauczania w klasach I-III; w 1999 dokonano gruntownej 
reformy programowej polskiej szkoły, która objęła także edukację na poziomie klas I-III; w latach 2000-
2016 kilkakrotnie modyfikowano podstawę kształcenia ogólnego, w tym także edukację wczesnoszkolną.
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c. na tle niekorzystnych zmian w edukacji wczesnoszkolnej, zwłaszcza w ob-
szarze jej efektywności, pozytywnie należy ocenić zmiany dokonujące się 
w szkołach pracujących w systemie klas łączonych, w których poziom osią-
gnięć szkolnych uczniów klas i – III systematycznie się zwiększa. Fakt ten 
stoi w zdecydowanej opozycji do powszechnie głoszonego poglądu o ni-
skiej jakości i poziomie pracy nauczycieli i uczniów, którym okoliczności 
niezależne od nich, stworzyły konieczność kontynuacji edukacji w syste-
mie klas łączonych.

Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym wydaje się postulat, by efektywność 
kształcenia w klasach i – III stała się przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy, 
ale przede wszystkim władz administracji oświatowej, a naczelnym celem podejmo-
wanych działań powinno być zdefiniowanie przyczyn występowania niekorzystnych 
zjawisk. Konsekwencją przeprowadzonej analizy powinno być podjęcie w  gronie 
specjalistów dyskusji i oceny dotychczasowej koncepcji programowej i metodycznej 
realizowanej na tym poziomie edukacji szkolnej, zwłaszcza w obszarze edukacji po-
lonistycznej. 

Uzasadnieniem tego postulatu jest przekonanie autora, i  nie tylko, że właści-
wie realizowane kształcenie językowe to narzędzie rozwoju umysłowego człowieka, 
rozwijające jego procesy myślenia i w sposób bezpośredni determinujący podej-
mowaną przez ucznia działalność poznawczą. Biegłość w  posługiwaniu się języ-
kiem ojczystym decyduje o sposobie funkcjonowania ucznia w bliższym i dalszym 
otoczeniu. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której władze oświatowe nie reagują 
na występowanie niekorzystnych tendencji w  edukacji szkolnej, a  swoje działa-
nia ograniczają wyłącznie do wprowadzania kolejnych zmian formalno-prawnych, 
które jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, nie tylko nie likwidują tych zja-
wisk, a jeszcze bardziej je pogłębiają. 

ZAKOŃCZENIE

Jedną z możliwych dróg poprawy jakości i efektywności kształcenia na poziomie 
edukacji wczesnoszkolnej jest likwidacja na tym etapie kształcenia nieśmiertelnego 
systemu klasowo-lekcyjnego i  stworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych dla 
alternatywnych sposobów organizacji procesu kształcenia. Osiągnięcia polskiej i nie 
tylko polskiej pedagogiki w tym zakresie są ogromne, natomiast możliwości ich upo-
wszechnienia w praktyce szkolnej są bardzo ograniczone, by nie rzec, niemożliwe. 
Niestety kolejna reforma polskiego systemu edukacji, a przede wszystkim propono-
wane rozwiązania strukturalne i programowe, zupełnie pomijają ten aspekt organi-
zacji procesu kształcenia. Świadczy o tym projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli z 20 stycz-
nia 2017 r. (MEN, 2017), w którym w sposób jednoznaczny wskazuje się na system 
klasowo-lekcyjny jako jedyny dopuszczalny sposób organizacji procesu kształcenia 
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w szkole, a możliwości realizacji procesu kształcenia w formie nauczania w systemie 
klas łączonych zostały w sposób zasadniczy ograniczone. 
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OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE KLAS ŁĄCZONYCH

Słowa kluczowe: klasy łączone, klasy jednorodne wiekowo, system nauczania, poznawcze 
osiągnięcia szkolne, efektywność nauczania

Streszczenie: System nauczania w  klasach łączonych to obszar funkcjonowania polskiego 
systemu edukacji praktycznie nieobecny w dyskursie naukowym oraz działaniach władz ad-
ministracji oświatowej, pomimo że jest on realizowany w około 20% szkół podstawowych 
w Polsce. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza jednego z aspektów tego syste-
mu, a mianowicie jego efektywności. Podjęto w nim analizę poziomu poznawczych osiągnięć 
szkolnych uczniów klasy III szkoły podstawowej pracującej w systemie klas łączonych. W roz-
ważaniach odwołano się do badań własnych tego aspektu nauczania w klasach łączonych, 
realizowanych na przestrzeni lat 1996-2016, podejmując na zakończenie próbę dokonania 
uogólnień i postulatów pod adresem praktyki szkolnej.

EDUCATION ACHIEVEMENTS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 
WORKING IN JOINT CLASSES SYSTEM

Keywords: joint classes, same age classes, education system, cognitive school achievements, 
education efficiency

Abstract: The education system in joint classes is the area of Polish educational system is 
practically absent in the scientific debate, as well as in education administration activities, 
although it is in operation in about 20% of primary schools in Poland. This report analyses 
one aspect of this system, namely its efficiency. The author attempts to analyse the level of 
cognitive school achievements of 3rd grade pupils working in joint classes system. He refers 
to his research on the matter conducted in 1996-2016 concluding with some generalizations 
and demands for schooling practice.


