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An die 
Schulleitungen, Lehrerinnen und  
Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Sekretariate, Hausmeister, 
Betriebsarbeiter aller staatlichen Schulen 
und Schulen in freier Trägerschaft in der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
 

 

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,  
Drodzy Rodzice,  
Drogie Koleżanki i Koledzy,  
Szanowni Państwo,  
 
pierwsze Regionalne Konferencje dotyczące Modernizacji Systemu Szkolnictwa (Regionale 
Schulentwicklungskonferenzen) zakończyły swoje prace. Do 15 maja przedstawiony zostanie 
komplet zaleceń ze wszystkich 22 regionów. W ten sposób Hamburska Ofensywa Edukacyjna 
zrobi kolejny duży krok do przodu.  
 
W imieniu Urzędu ds. Szkolnictwa i Kształcenia Zawodowego (Behörde für Schule und 
Berufsbildung) już dzisiaj pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten 
projekt. W niniejszym piśmie chciałabym poruszyć i jednocześnie wyjaśnić kilka spornych 
punktów, które pojawiły się podczas debaty dotyczącej reformy szkolnictwa.  
 
Tempo reformy: Krok po kroku  
Reforma szkolnictwa to duże przedsięwzięcie. Dlatego też pojawiają się obawy, że nowa forma 
szkoły podstawowej zostanie za szybko wprowadzona, a szkoły i nauczyciele nie będą 
wystarczająco przygotowani do nowego stylu nauczania. 
Wprowadzając nową formę szkoły podstawowej (Primarschule), szkoły dzielnicowe 
(Stadtteilschule) i sześcioletnie gimnazjum (sechsstufiges Gymnasium) ostrożnie idziemy na 
przód krok po kroku. W roku 2010 w szkołach podstawowych startują pierwsze i czwarte klasy, 
a w gimnazjach i szkołach dzielnicowych klasy siódme. W przypadku tych roczników 
wprowadzone zostaną najpierw innowacje, do których zaliczać się będą np. zespoły nauczycieli 
dla każdego rocznika, nowe programy zajęć i ścieżki edukacyjne, nowe formy sprawdzania 
postępów w nauce, obejmujące regularne rozmowy pomiędzy uczniami, rodzicami i 
nauczycielami. Podczas takich rozmów omawiane będą postępy uczniów w nauce i 
opracowywany będzie indywidualny plan wspierania uczniów. Wiele szkół, których nauczyciele 
będą pracować z pierwszymi rocznikami po wprowadzeniu reformy, już rozpoczęło 
opracowywanie programów i planów zajęć. Od roku 2009 nauczyciele biorą udział w 
specjalnych kursach szkoleniowych. Od roku 2010 do nowej struktury szkolnictwa i kultury 
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nauczania wprowadzany będzie sukcesywnie kolejny rocznik w szkołach podstawowych i 
średnich. 
 
Lekcje: Wychowawcy klasowi pozostaną  
Pojawiają się obawy likwidacji instytucji wspólnot klasowych i wychowawców. Instytucja 
wychowawcy klasowego nie zostanie zlikwidowana. Ujęte jest to w § 11 projektu nowej Ustawy 
Szkolnictwa (Referentenentwurfs für das neue Schulgesetz). Oczywiście w dalszym ciągu 
będziemy starali się wspierać emocjonalne przywiązanie nowych uczniów do pozostałych 
nauczycieli. Poprzez zintegrowanie wychowawców klasowych i nauczycieli od pozostałych 
przedmiotów w jednym zespole, który odpowiedzialny będzie za cały rocznik, stworzone 
zostanie dodatkowe zaufanie, a przywiązanie uczniów do nauczycieli wzrośnie.  
W przyszłości klasy mogą być tworzone także z innych roczników. W tym przypadku dzieci 
również będą uczyć się w niezmiennej grupie i będą miały do dyspozycji stałe sale klasowe, ale 
nie wszystkie będą uczyły się tego samego w tym samym czasie. To, że taka forma nauczania 
przynosi owoce, można już dzisiaj zobaczyć w niektórych hamburskich szkołach. Naturalnie 
będą miały miejsce również lekcje, podczas których nauczyciele tłumaczą materiał za pomocą 
tablicy wszystkim uczniom, albo również takie, podczas których klasa podzielona jest na małe 
grupy.  
 
Droga do szkoły: Krótkie drogi dla uczniów 
Istnieją również obawy, że uczniowie będą musieli jeździć pomiędzy różnymi szkołami i tracić w 
ten sposób cenny czas. W przyszłości uczniowie nie będą z reguły musieli przemieszczać się 
pomiędzy szkołami. Może się jednak zdarzyć, co zresztą zdarza się również dzisiaj, że 
uczniowie będą musieli przejść do sąsiedniej szkoły, aby np. wziąć udział w jakichś specjalnych 
zajęciach.  
 
Możliwość decydowania rodziców: Lepsze formy informowania o postępach w nauce, 
większa sprawiedliwość 
Wprowadzona zostanie nowa metoda wyboru szkoły średniej. W ten sposób chcemy lepiej i 
sprawiedliwiej prognozować dalszą ścieżkę edukacyjną uczniów po ukończeniu 6 klasy. 
  
W związku z tym, że zlikwidowana zostanie klasyfikacja uczniów po ukończeniu 4 klasy, rodzice 
nie będą mieli w tym miejscu możliwości decydowania o wyborze szkoły średniej. Po 
ukończeniu 6 klasy uczniowie mogą przejść do gimnazjum, jeżeli na konferencji klasyfikacyjnej 
(Zeugniskonferenz) uzyskają pozytywną opinię poświadczającą, że spełniają oni wymogi 
niezbędne do owocnego uczęszczania do gimnazjum. Nie jest to żadną nowością, ponieważ 
także dotychczas uczęszczanie do gimnazjum od 7 klasy zależy tylko i wyłącznie od wyników i 
postępów w nauce.  
 
Ważne jest, żeby decyzja podjęta na konferencji klasyfikacyjnej była dobrze uzasadniona i 
zrozumiała dla wszystkich stron. W tym celu uczniowie powinni w przyszłości otrzymywać w 
lepszej formie i więcej szczegółowych informacji o swoich postępach w nauce. Obok wyników w 
nauce z poszczególnych przedmiotów, na decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej wpływ 
będzie mieć opinia nauczycieli o kompetencjach pozaszkolnych i społecznych uczniów oraz 
samoocena uczniów. Oczywiście nie obędzie się bez gruntownych rozmów z rodzicami.  
 
Gimnazjum i szkoły dzielnicowe: Dwie równoprawne drogi do matury  
Wszyscy uczniowie mają możliwość przejścia do szkoły dzielnicowej po ukończeniu 6 klasy i 
tam uzyskać wszystkie świadectwa, począwszy od pierwszego świadectwa ukończenia szkoły 
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ogólnokształcącej (koniec 9 albo 10 klasy) aż po maturę. Uczniowie i ich rodzice mogą w 
dalszym ciągu dokonać wyboru konkretnej szkoły, do której chcieliby uczęszczać. Kto natomiast 
ma uprawnienie do uczęszczania do gimnazjum, może dokonać wyboru pomiędzy gimnazjum i 
szkołą dzielnicową. Tutaj w grę mogą wchodzić zamiłowania do specjalnego profilu, przyjaciół 
czy też wybór najszybszej możliwości ukończenia szkoły.  
 
Gimnazja: Likwidacja 30% pułapu  
Ważnym celem reformy szkolnictwa jest doprowadzenie do tego, aby więcej uczniów kończyło 
szkołę z uzyskaniem świadectwa maturalnego. Hamburg potrzebuje wszystkich talentów i z 
pewnością będzie je wspierał. Dlatego nie będzie ograniczenia liczby uczniów, którzy mogą 
przejść do gimnazjum, np. do pułapu 30% uczniów. Zamykanie czy przekształcanie gimnazjów 
nie ma nic wspólnego z ofensywą edukacyjną, ani nie jest też przedmiotem dyskusji na 
Regionalnych Konferencjach dotyczących Modernizacji Systemu Szkolnictwa.  
 
Profile szkół: Większa różnorodność edukacji  
Istnieje również obawa, że w przyszłości nie będzie możliwości wyboru tradycyjnych i 
odnoszących dotychczas sukcesy profili poszczególnych szkół. My natomiast w reformie 
szkolnictwa widzimy dokładne przeciwieństwo: w przyszłości także w szkołach podstawowych 
do wyboru będą szczególne profile i to takie, jakich życzyć będą sobie rodzice poszczególnych 
regionów dla swoich dzieci. W zakres ten wchodzą także języki obce, których to dzieci będą 
mogły się uczyć już w szkołach podstawowych. Przy opracowywaniu profili szkoły podstawowe 
będą w przyszłości ściśle współpracować z gimnazjami i szkołami dzielnicowymi tak, aby 
utorować dla możliwie jak największej liczby uczniów prostą i nieskomplikowaną ścieżkę 
edukacji. Na Regionalnych Konferencjach dotyczących Modernizacji Systemu Szkolnictwa 
wszyscy uczniowie siedzieli przy jednym stole i obradowali na temat sensownej kooperacji i 
potrzebnych ofertach edukacyjnych. Jeżeli w lecie przedstawiona zostanie propozycja dla 
nowych szkół, współpraca ta będzie kontynuowana i zgłębiana. W efekcie końcowym oznacza 
to większą różnorodność edukacji niż dotychczas.  
 
Kwestia pomieszczeń klasowych: Dobra szkoła potrzebuje dobrych sal klasowych  
Z reformą hamburskiego systemu oświaty łączy się również możliwość pozyskania 
nowoczesnych pomieszczeń dla nowoczesnej pedagogiki. Poprzez reorganizację budynków 
szkolnych oraz dodatkowe środki z Hamburskiego Programu Koniunkturalnego, jak również 
dzięki środkom rządowym szkoły będą mogły w pełni przygotować swoje klasy z myślą o 
przyszłości. Biorąc pod uwagę obecny rozkład pomieszczeń i sal w szkołach Regionalne 
Konferencje dotyczące Modernizacji Systemu Szkolnictwa opracowują propozycje dotyczące 
przyszłej struktury szkół. W niektórych regionach dokonać trzeba będzie rozbudowy szkół. Po 
zakończeniu Regionalnych Konferencji dotyczących Modernizacji Systemu Szkolnictwa Urząd 
ds. Szkolnictwa dokładnie przyjrzy się wszystkim przedstawionym propozycjom, szczególnie 
zaś potrzebie restrukturyzacji oraz konieczności podjęcia kroków w celu przebudowy sal 
klasowych. 
 
Hamburska Ofensywa Edukacyjna postawiła sobie duże cele. Urząd ds. Szkolnictwa i 
Kształcenia Zawodowego podejmuje niezbędne starania, aby udało się przejść od słów do 
czynów. Wyrażam nadzieję, że uda nam się w ten sposób wykorzystać szansę i wspólnie 
stworzyć dobre szkoły dla Hamburga.  
 
Z poważaniem 
Christa Goetsch 


