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Maturalne nowinki

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Mieszka I w Zawadzkiem naukê w
pierwszych klasach rozpoczê³o 71 osób � o 5 wiêcej ni¿ w poprzednim rocz-
niku. - I raczej nie spodziewamy siê, by w ci¹gu nastêpnych kilku dni ten stan
móg³ siê zmieniæ znacz¹co � twierdzi dyrektor Ryszard Pagacz. - Je�li w ogóle
nast¹pi¹ jakie� zmiany, to bêd¹ to pojedyncze przesuniêcia, np. po tygodniu
doje¿d¿ania do liceum w Opolu mo¿e siê okazaæ dla kogo� to zbyt uci¹¿liwe i
zdecyduje o przeniesieniu do naszej szko³y.

�Pierwszaki� bêd¹ uczyæ siê w trzech klasach: biologiczno-chemicznej,
matematyczno-informatycznej z wydzielon¹ grup¹ sportow¹ o specjalno�ci
pi³ka rêczna (Zawadzkie dziêki ASPR szczypiorniakiem stoi!) oraz w klasie o
profilu multimedialnym - z rozszerzon¹ geografi¹, histori¹, informatyk¹ i jêzy-
kiem angielskim (cztery godziny tygodniowo, w przypadku rozszerzonego
jêzyka niemieckiego jest to 5 godzin, a przy innych przedmiotach na poziomie
rozszerzonym � nawet do 7 godzin).
Dla 80 uczniów ostatniej klasy w tym liceum bêdzie to rok przygotowania do
matury. Nowej matury. Z obowi¹zkowym egzaminem z matematyki. Niejedy-
na to zmiana czekaj¹ca maturzystów w tym roku (i zapewne jeszcze nie wszy-
scy o tym wiedz¹, bo rozporz¹dzenie MEN jest zupe³nie �wie¿e � z koñca
sierpnia). Otó¿ maturê z trzech obowi¹zkowych przedmiotów, czyli jêzyka
polskiego, jêzyka obcego i matematyki bêdzie siê zdawaæ wy³¹cznie na pozio-
mie podstawowym, ale przedmiotów do wyboru jest a¿ sze�æ, w tym tak¿e
matematyka i jêzyki obce.
- Akurat tê zmianê wprowadzon¹ przez MEN oceniam bardzo pozytywnie
� mówi dyrektor Pagacz � w odró¿nieniu od wprowadzenia na maturze mate-
matyki jako obowi¹zkowej dla wszystkich. I to mimo ¿e wszyscy, którzy w
maju 2010 przyst¹pi¹ do matury, przygotowuj¹ siê do tego od pierwszej klasy.
Samo egzaminowanie na pewno nie przyczyni siê do podniesienia jako�ci na-
uczania z tego przedmiotu � ocenia dyrektor, sam matematyk. I dodaje: -
Obawiam siê, ¿e je�li Centralna Komisja Egzaminacyjna zechce utrzymaæ zda-
walno�æ matur na poziomie 85-88%, wymagania egzaminacyjne zostan¹ obni-
¿one.

Matematyka? Niestety!

W Zespole Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem w pierwszych klasach
jest o 10 uczniów mniej ni¿ przed rokiem.
- Nasi uczniowie to w zdecydowanej wiêkszo�ci mieszkañcy gminy Za-
wadzkie � mówi dyrektor Piotr Lepiorz � tylko pojedyncze osoby doje¿d¿aj¹
z najbli¿szych gmin: Kolonowskiego i Jemielnicy. A pamiêtam jeszcze czasy,
gdy po³owa ucz¹cych siê u nas doje¿d¿a³a z odleglejszych miejscowo�ci: Krup-
skiego M³yna, Tworoga, Dobrodzienia, Pluder... PKS i PKP z biegiem lat likwi-
dowa³y kolejne po³¹czenia i teraz na tych trasach nie ma ich wcale. Mieszkañcy
Krupskiego M³yna i Tworoga wybieraj¹ wiêc szko³y w Tarnowskich Górach,
z Dobrodzienia i Pluder � Ozimek lub Opole. Tak to dobra (dla naszej szko³y)
tradycja upad³a. Niemo¿liwo�æ dojazdu plus ni¿ demograficzny i efekt jest
znany -   liczba uczniów jest mniejsza ni¿ przed laty.
- Pierwsze klasy s¹ trzy. W klasie wielozawodowej uczyæ siê bêd¹ 23 osoby,
w klasie technik ekonomista � 22, a w jednej ³¹czonej � technik informatyk i
technik mechanik � 29. W tym roku nie by³o naboru do liceum profilowanego.
Ten typ szko³y w dzisiejszych czasach stanowi zupe³ny prze¿ytek.
- Pierwszy dzwonek obwie�ci³ pocz¹tek nauki w klasach maturalnych dla 62
uczniów. - Czy wszyscy przyst¹pi¹ do matury � nie wiadomo. Wiadomo
jednak, ¿e matematyk¹ jako przedmiotem obowi¹zkowym nie s¹ zachwyceni.
Nie s¹ w tym zreszt¹ odosobnieni.
- Bojê siê matematyki, boje siê, ¿e uczniowie nie poradz¹ sobie z ni¹ na
maturze � przyznaje dyrektor Lepiorz.

Tu jest XXI wiek

Te s³owa starosty Józefa Swaczyny do zgromadzonej w sali spo³eczno�ci
szkolnej ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich mia³y zobrazowaæ nie tylko zmiany

Pierwszy dzwonek

zachodz¹ce w tej placówce, ale i starania organu prowadz¹cego, by zmiany sz³y
w po¿¹danym przez wszystkich kierunku � nowoczesnego kszta³cenia. Kosz-
ty s¹ du¿e, ale to siê op³aca. Cuda techniki s¹ nie na Zachodzie, ale u nas � doda³
starosta. - To zupe³nie inny �wiat ni¿ ten, w którym zaczynali�my naukê w
1964 roku.

�Kurnik�, �metalówa�, �warsztaty� (nie odchod�cie od tradycji tych nazw
� apelowa³a dyrektor Halina Kajstura)- trzy budynki najwiêkszej szko³y w
powiecie.  W roku 2009/2010 we wszystkich klasach uczyæ siê tu bêdzie 1344
uczniów (o 40 mniej ni¿ w zesz³ym roku), z tego w klasach pierwszych (jest ich
a¿ 14!) � 395, a w klasach maturalnych 225.

Od lat w tej szkole uczniowie kszta³c¹ siê w nastêpuj¹cych zawodach:
technik mechanik, technik handlowiec, technik ekonomista, technik obs³ugi tu-
rystycznej, technik organizacji us³ug gastronomicznych. W tym roku doszed³
zupe³nie nowy kierunek: technik mechatronik (z nowocze�nie wyposa¿onych
pracowni bêdzie mo¿na korzystaæ w listopadzie).
W czasie pierwszego w tym roku szkolnym apelu w stronê nowych uczniów
pad³y nie tylko bardzo ciep³e s³owa. Dyrektor Kajstura niejeden raz pogrozi³a
palcem (czytaj: wezwaniem �na dywanik�). Dotyczy³o to wagarowania (jak nie
bêdziecie chodziæ do szko³y, traficie �pod szóstkê� (gabinet wicedyrektorów);
jak to nie pomo¿e � traficie do mnie; potem � bêdziecie musieli sobie szukaæ
innej szko³y); rozrabiania (jak bêdziecie rozrabiaæ � spotkacie siê z dyrektorem
Porêbnym, potem - traficie do mnie, potem�); nieodpowiedniego zachowania
(najpierw..., potem...). Macie obowi¹zki i macie przestrzegaæ zasad obowi¹-
zuj¹cych w szkole. Tu ju¿ nie ma, jak w gimnazjum, obowi¹zku szkolnego; do
18 roku ¿ycia jest obowi¹zek nauki (za niedope³nienie tego rodzice mog¹ zap³a-
ciæ nawet 5 tysiêcy kary), ale niekoniecznie w naszej szkole. My nie musimy
siê martwiæ, gdzie siê bêdziecie uczyæ. Na koniec ¿yczy³a wszystkim, by do-
k³adnie w takim samym gronie spotkali siê za kilka lat � na szkolnym apelu
koñcz¹cym cykl nauki.

Pierwszy dzwonek dzwoni dwa razy

Jak zwykle zreszt¹: wcze�niej � w Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycz-
nymi. Nieco pó�niej � w Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Mowa oczywi�cie o
strzeleckim Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych.

W tutejszym gimnazjum pierwszoklasistów jest o 30 wiêcej ni¿ 1 wrze�nia
2008. Ca³a jedna klasa! Do wyboru maj¹ naukê w trzech oddzia³ach: dwóch w
klasach dwujêzycznych z rozszerzonym jêzykiem angielskim i jednym � dwu-
jêzycznym z rozszerzonym jêzykiem niemieckim.
- Oczywi�cie jestem zadowolony, bardzo zadowolony, ¿e tak wielu uczniów
wybiera nasz¹ szko³ê � mówi dyrektor Jan Wróblewski. - I to nie tylko gimna-
zjalistów, tak¿e licealistów. Nowo przyjêtych uczniów do LO jest 133. Chêt-
nych jednak by³o znacznie wiêcej: a¿ 190. Nie wszyscy spe³niali nasze oczeki-
wania � przyznaje dyrektor Wróblewski.

W tej szkole system nauki jest nieco inny ni¿ w pozosta³ych: tu siê uczy

Lapidarnie, acz wyczerpuj¹co,
podsumowuje dyrektor Ryszard Ba-
szuk wakacyjne zmiany w SOSW w
Le�nicy. Wszystko dziêki temu, ¿e
uda³o siê pozyskaæ �rodki z Powia-
towego Funduszu Ochrony �rodowi-
ska. Przeznaczono je na zadanie pod
szerokim has³em termomodernizacja.
� Wdziêczny jestem radnym i za-
rz¹dowi Powiatu � mówi dyrektor
Baszuk � bo dziêki �rodkom w wy-
soko�ci ponad 176 tysiêcy z³otych
wymienili�my ca³¹ stolarkê okienn¹ i
drzwiow¹, zyska³a na tym ca³a ele-
wacja. Wizualnie jest super, poza
tym ciszej � a przecie¿ nieopodal
przebiega mocno obci¹¿ona ruchem
trasa na Kêdzirzyn-Ko�le � no i bê-
dzie cieplej! Czyli � zaoszczêdzimy
na kosztach ogrzewania. Marzy mi
siê jeszcze wymiana stolarki w inter-
nacie � ale na pierwsze og³oszenie o
przetargu na wykonanie tych prac nie
z³osi³ siê nikt. Mo¿e przy drugim
przetargu zaobserwujemy wiêksze
zainteresowanie.
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blokami, choæ profile klas s¹ zdefi-
niowane. Poszczególne oddzia³y to:
matematyczno-informatyczny, me-
dyczno-farmaceutyczny, jêzykowe i
ogólne.

Jednak dyrektor przyznaje, ¿e
pocz¹tkowe wybory uczniów mog¹
siê zmieniæ � i zmieniaj¹ siê � mniej
wiêcej po roku nauki.
- Na pocz¹tku drogi uczniowie de-
klaruj¹ wybory przedmiotów na po-
ziomie rozszerzonym, ale potem na-
stêpuje du¿o zmian. Jeste�my na to
otwarci � mówi.

W klasach maturalnych uczy siê
146 uczniów. Matematyka to nie pro-
blem, choæ obaw nie brakuje. Jednak...
- Jestem przekonany, ¿e uczniowie
poradz¹ sobie z tym egzaminem. Bêd¹
do niego dobrze przygotowani. Do-
k³adamy wszelkich starañ, by tak siê
sta³o � mówi dyrektor Wróblewski.

Nowa szko³a w Le�nicy

Mo¿e �ci�lej � niezupe³nie nowa,
ale jednak nowa. W Specjalnym
O�rodku Szkolno-Wychowawczym
pierwszy dzwonek rozbrzmia³ dla 80
uczniów, a tym dla 24 w nowo uru-
chomionym Liceum Uzupe³niaj¹-
cym.
- Starali�my siê o poszerzenie ofer-
ty edukacyjnej naszej szko³y. Kiedy
okaza³o siê, ¿e przepisy o�wiatowe
dopuszczaj¹ tak¹ mo¿liwo�æ � prze-
konali�my starostów (choæ prawdê
mówi¹c, nie trzeba by³o ich specjal-
nie namawiaæ), by poparli nasz pro-
jekt � mówi dyrektor Ryszard Ba-
szuk. - Podobnie przychylne stano-
wisko wobec tej kwestii przyjêli rad-
ni. Dziêki czerwcowej uchwale Rady
Powiatu nasi uczniowie nie musz¹
koñczyæ edukacji na poziomie ZSZ;
je�li nie maj¹ skoñczonych 22 lat �
mog¹ podj¹æ naukê w Liceum Uzu-
pe³niaj¹cym. Obowi¹zuje w nim ta
sama podstawa programowa, co we
wszystkich liceach ogólnokszta³c¹-
cych, co oznacza, ¿e absolwenci mog¹
przyst¹piæ do matury, czy j¹ zdadz¹
� to zupe³nie inna kwestia. Wa¿ne jest,
¿e koñcz¹c tê szko³ê zwiêkszaj¹ swoje
szanse na rynku pracy � pracodaw-
cy inaczej patrz¹ na �wiadectwo ukoñ-
czenia szko³y �redniej i inaczej na ab-
solwenta szko³y zawodowej. W do-
datku takich liceów jest w Polsce nie
wiêcej ni¿ 30, a to otwiera nowe mo¿-
liwo�ci tak¿e przed absolwentami po-
dobnych do naszego o�rodków. I bê-
dziemy tê szko³ê propagowaæ jak na-
szerzej.

Marta Górka

Cieplej. Ciszej. Super!
Gdy skoñczy³a siê kolejna kaden-

cja dyrektorów szkó³ specjalnych
Zarz¹d Powiatu og³osi³ konkurs na te
stanowiska.

W dniu 20 sierpnia 2009 roku od-
by³y siê postêpowania konkursowe
na stanowiska dyrektorów trzech
szkó³, dla których Powiat Strzelecki
jest organem prowadz¹cym. W wy-
niku przeprowadzonych postêpowañ
Przewodnicz¹cy Komisji Konkurso-
wych przedstawi³ Zarz¹dowi Powia-
tu Strzeleckiego kandydatury osób na
stanowiska dyrektorów. W dniu 26
sierpnia br. Zarz¹d Powiatu Strzelec-
kiego powierzy³ stanowisko:
- Dyrektora Zespo³u Szkó³ im.
Aleksandra Kamiñskiego w Strzelcach
Opolskich - Pani Dorocie £akis,
- Dyrektora Zespo³u Szkó³ przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³u-
bie - Pani Jolancie Wojtaszak,
- Dyrektora Zespo³u Szkó³ przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-
wadzkiem - Pani Annie Bujmile.

Konkurs rozstrzygniêty

Stanowiska powierzono na okres
od dnia 1 wrze�nia 2009 roku do dnia
31 sierpnia 2014 roku.

Wszystkim Paniom Dyrektor
¿yczymy wielu sukcesów w pracy,
ustawicznego budowania wizerunku
naszych powiatowych szkó³ w �ro-
dowisku lokalnym oraz promowania
ich sukcesów na forum wojewódz-
kim, krajowym i miêdzynarodowym.W trakcie prac...
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