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Licea profilowane znikn¹?

dok. ze str. 1

technika. I co siê okazuje? Otó¿ absolwenci liceów profilowanych nie s¹
przygotowani do znalezienia siê na
rynku pracy, ani nie maj¹ dobrego
przygotowania z wiedzy ogólnej. A
jeli tak  trudno powiedzieæ, ¿e s¹
to szko³y potrzebne. Co wobec tego
ma zrobiæ absolwent? Mo¿e wybraæ
dalsz¹ naukê  na studiach, gdzie trafia naprawdê znikomy procent lub w
szko³ach policealnych, daj¹cych tytu³
technika. Tam powinna trafiæ zdecydowana wiêkszoæ, ale... w ich wiadomoci nie tkwi jeszcze koniecznoæ
takiego wyboru. W myl reformy
owiaty - szko³y policealne mia³y
trwaæ rok i przygotowywaæ do konkretnego zawodu. Przewa¿aj¹ jednak
trwaj¹ce dwa lata, w dodatku wiêkszoæ z nich to szko³y o innych profilach ni¿ licea. I tak absolwenci liceum o profilu socjalnym w szkole
policealnej ucz¹ siê zupe³nie innego
zawodu. Zamys³ by³ dobry, a wysz³o jak zwykle. Czyli: liceum profilowane nic nie daje.
- Ilu absolwentów liceum profilowanego w ZSZ nr 1 studiuje?
- Oko³o 200 osób ukoñczy³o liceum profilowane w naszym Zespole Szkó³; ile z tego grona studiuje dok³adnie nie wiadomo. Jak maj¹ pieni¹dze, to studiuj¹, mówi¹c dosadnie.
Kilka na pewno pomylnie przesz³o
przez pierwszy rok na pañstwowych
uczelniach, o czym wiem z bezporednich spotkañ z nimi.
- Jeli nie liceum profilowane 
co w zamian?
- Absolwentów innych szkó³ 
zawodowych, techników, liceów
ogólnokszta³c¹cych, a wiêc szkó³
sprawdzonych przez lata, ³atwo scharakteryzowaæ. Inaczej ma siê rzecz z
absolwentami liceów profilowanych.
Mo¿e trzeba by siê zastanowiæ, czy
taka szko³a jest w ogóle potrzebna?
W jakie czêci sprawdzi³y siê licea
zawodowe, wprowadzane w latach
70. ale zauwa¿my, ¿e ich uczniowie
zdawali zupe³nie inny typ matury ni¿
w LO i w technikum. Dzi, gdy egzamin maturalny jest dla wszystkich
jednakowy, a system nauki w ka¿dej

ze szkó³ zupe³nie inny  trudno liczyæ na to, by liceum profilowane
przygotowa³o do matury tak samo
jak ogólniak. A mo¿e do problemu
podjeæ nale¿y zupe³nie inaczej i rozwa¿yæ rozszerzenie kszta³cenia zawodowego w szko³ach policealnych?
- Zmieñmy nieco temat: czy
maturzyci z amnestii odebrali
ju¿ wiadectwa?
- wiadectwa maturalne odebrali
tylko ci, którzy maturê zdali. Kolejny ruch nie nale¿y do szko³y, bo to
nie ona wystawia wiadectwa, a Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna. Na
razie poza projektem rozporz¹dzenia Ministra Edukacji w internecie 
gdzie odsy³am wszystkich zainteresowanych dzwoni¹cych do szko³y w sprawie amnestii nie mamy ¿adnych informacji o tym, kiedy faktycznie dojdzie do zmiany zasad. Jeli jednak wejdzie ona w ¿ycie  OKE bêdzie musia³a te wiadectwa wystawiæ.
- Taka zmiana jest uczciwa?
- A uczciwe jest informowanie, ¿e
w czerwcu masz dwójê z matematyki, a lipcu ju¿ trójkê? Ci uczniowie,
którzy dostan¹ nowe wiadectwa,
zapewne, przynajmniej w czêci, zechc¹ studiowaæ. Na wielu uczelniach
s¹ jeszcze wolne miejsca; jeli to
uczelnie pañstwowe  to przede
wszystkim na kierunkach cis³ych,
ale czy one stanowi¹ dobr¹ ofertê dla
tych, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, np. matematyki? W
tej chwili przerabiamy to samo, co
po gimnazjum: liczy siê tylko przyst¹pienie do egzaminu, a nie jego
wynik! Wprawdzie iloæ punktów z
testu jest wpisywana na wiadectwie
ukoñczenia gimnazjum, ale nie ma to
¿adnego znaczenia dla kontynuacji
edukacji. Tak wiêc uczeñ z 26 punktami wybieraj¹cy liceum profilowane bêdzie w przysz³oci zdawaæ taki
sam egzamin maturalny, jak uczeñ,
który ze 142 punktami idzie do technikum. Ze szko³¹ zwi¹zany jestem
43 lata, ale takich absurdów nie widzia³em wczeniej.
M. Górka

Z przeprowadzonych w ponad 19,6
tysi¹cach szkó³ (ponad 50 proc.
wszystkich w kraju) badañ wynika,
¿e najwy¿szy wskanik absencji wystêpuje w szko³ach zawodowych
(ok. 22%), liceach profilowanych i
technikach (ok. 18 %) natomiast najni¿szy w szko³ach podstawowych
(ok. 8%) i gimnazjach (11%). Rodzice najczêciej usprawiedliwiaj¹ nieobecnoæ uczniów ze szkó³ podstawowych (ok. 88%), najrzadziej
uczniów z zasadniczych szkó³ zawodowych (ok. 50 %) i liceów profilowanych oraz techników (ok. 57%).
W naszym województwie absencja
wynosi: w szko³ach podstawowych

 7%, w gimnazjach  12%, w ZSZ 
25%, w liceach ogólnokszta³c¹cych i
profilowanych  15%, a w technikach
 19%.
Temat ten zosta³ poruszony na konferencji prasowej wiceministra edukacji M. Orzechowskiego (25 sierpnia), na której poinformowa³, ¿e resort owiaty zastanawia siê nad wdro¿eniem mechanizmów stanowi¹cych
pewnego rodzaju system kar dla wagaruj¹cych uczniów. Jaki on bêdzie 
jeszcze nie wiadomo dok³adnie, a na
razie pewne jest tylko to, ¿e od nowego roku szkolnego liczba opuszczonych lekcji bêdzie wpisywana na
szkolne wiadectwa.

Kary za wagary?

Do trzech razy sztuka?
Stypendia unijne dla uczniów
Powiat Strzelecki ju¿ po raz trzeci
przyst¹pi³ do konkursu o dofinansowanie projektów stypendialnych dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
koñcz¹cych siê matur¹ pochodz¹cych
ze wsi i ma³ych miasteczek, w których nie ma publicznej szko³y redniej i otrzyma³ rodki na stypendia w
roku szkolnym 2006/2007.
Tegoroczna edycja projektu bêdzie znacznie skromniejsza od poprzednich ze wzglêdu na fakt, ¿e pieni¹dze pozosta³e do dyspozycji na

rok 2006/2007 to ju¿ tylko oszczêdnoci po dwóch poprzednich konkursach. I tak dla porównania - w ubieg³ym roku na stypendia dla uczniów
otrzymalimy 407.531 z³  w tym
roku  106.000 z³. Ni¿sza wartoæ
projektu prze³o¿y siê najprawdopodobniej na iloæ osób objêtych pomoc¹  stypendia otrzymaj¹ uczniowie z rodzin o najni¿szym dochodzie
na jedn¹ osobê sporód wszystkich
spe³niaj¹cych kryteria.
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Klika numerów wstecz opisywalimy plany inwestycyjne w szko³ach powiatu. Dzi, na cztery dni przed
rozpoczêciem roku szkolnego wracamy do tematu w rozmowie z Waldemarem Gaid¹, Przewodnicz¹cym
Komisji Edukacji Rady Powiatu Strzeleckiego i Wicestarost¹ Strzeleckim.

Szko³y piêkniej¹

Zakres remontów bie¿¹cych w
szko³ach, o którym pisalimy
ostatnio, by³ du¿y. Czy wszystko
bêdzie gotowe na 4 wrzenia?
Tak. Wszelkie bie¿¹ce remonty zostan¹ zakoñczone. Malowania, drobne uzupe³nienia, modernizacje toalet,
czy wymiany okien w niektórych jednostkach ju¿ siê zakoñczy³y. Niestety nieco przeci¹gaj¹ siê wiêksze inwestycje.
Sk¹d opónienia, i co wa¿niejsze: czy wp³yn¹ na pracê szkó³?
Prace zostan¹ zorganizowane w
taki sposób, by nie utrudnia³y dzia³alnoci pacówek. A opónienia? Najwiêcej zadañ realizowanych jest obecnie w Zespole Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Trwa
przebudowa warsztatów szkolnych

cyzja powinna zapaæ do koñca sierpnia, wiêc poznamy j¹ na dniach.
No i na koniec najwiêksza obecnie inwestycja edukacyjna  Kompleksowa modernizacja systemu cieplnego

Sala gimnastyczna w ZSZ nr 1 - finisz
z przeznaczeniem czêci z nich na
orodek egzaminacyjny. Zadanie to
realizowane jest w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na
lata 2005-2006. Z ponad 223 tysiêcy z³otych, jakie wydamy na ten cel,
oko³o 100 tysiêcy pochodziæ bêdzie
z dotacji w ramach kontraktu. Wiêkszoæ z prac zosta³a ju¿ wykonana,
ale pewne opónienia powoduje koniecznoæ przenoszenia z miejsca na
miejsce urz¹dzeñ warsztatów. Proszê pamiêtaæ, ¿e najciê¿sza prasa
wa¿y ponad 60 ton, a i inne urz¹dzenia do lekkich nie nale¿¹. Do po³owy
wrzenia prace zostan¹ zakoñczone.
Druga inwestycja w tej szkole to ocieplenie i odnowienie elewacji i stropodachu budynku g³ównego. Zadanie warte 560 tysiêcy z³otych zosta³o w³anie rozpoczête. Niestety,
wczeniej nie moglimy wy³oniæ wykonawcy  nie stawali do og³aszanych przetargów. Termin zakoñczenia prac to koniec padziernika. Zadanie to finansowane jest w ramach
kredytu termomodernizacyjnego z
Banku Ochrony rodowiska. Po jego
zakoñczeniu przeprowadzony zostanie audyt energetyczny, który potwierdzi uzyskane efekty. Jeli
wszystko pójdzie po naszej myli
otrzymamy 25% premiê termodernizacyjn¹.
Kolejna du¿a inwestycja to
kompleks boisk sportowych przy
Specjalnym Orodku Szkolno
Wychowawczym w Lenicy.
Prace zosta³y ju¿ odebrane. Brakuje tylko nawierzchni akrylowych i
sztucznej trawy. W tym przypadku
oczekujemy na decyzjê Ministerstwa
Edukacji Narodowej, gdzie z³o¿ylimy wniosek o dofinansowanie w
wysokoci 180 tysiêcy z³otych. De-

SOSW w Lenicy  ograniczenie niskiej emisji finansowana ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Niestety dopiero
11 sierpnia uda³o siê podpisaæ umowê z wojewod¹ gwarantuj¹c¹ dofinansowanie zadania. Jednak poniewa¿
procedury przetargowe rozpoczêlimy ju¿ w czerwcu, nie czekaj¹c na
gwarancje, 18 sierpnia wykonawca
rozpocz¹³ prace. Wymienione zostan¹ instalacje centralnego ogrzewania, zmodernizowane kot³ownie kuchnia i pralnia. Wartoæ zadania to 1670
tysiêcy, z których ponad 1.100 pochodziæ bêdzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 146
tysiêcy z Bud¿etu Pañstwa. Resztê
pokryje Bud¿et Powiatu.
Sporo tych inwestycji, podobnie by³o w latach ubieg³ych, czy to

znaczy, ¿e owiata to worek bez
dna?
Tak i nie. Zawsze warto inwestowaæ
w naukê i kszta³cenie. To od poziomu edukacji jaki uda siê nam zapewniæ dzieciom i m³odzie¿y zale¿y nasza przysz³oæ. Ale je¿eli chodzi o
inwestycje w infrastrukturê to widaæ
ju¿ koniec. Mamy zamiar zakoñczyæ
je do koñca 2007 roku. To, jak uwa¿am, graniczna data dostosowania
bazy szkolnej do europejskich standardów. Trwaj¹ prace nad przygotowaniem wniosku do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Funduszu Norweskiego obejmuj¹cego stworzenie na
terenie ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich otwartej strefy sportowo rekreacyjnej, która zabezpiecza³aby potrzeby edukacyjne szko³y, a równoczenie s³u¿y³a strzeleckiej m³odzie¿y. Program obejmie nie tylko budowê infrastruktury ale przede wszystkim stworzenie programu adresowanego do m³odych ludzi zapewniaj¹cego im mo¿liwoæ zdrowego i aktywnego spêdzania wolnego czasu.
Równie¿ w przysz³ym roku chcia³bym rozwi¹zaæ kwestie kompleksowej modernizacji obiektów Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem.
Aby realizowaæ te zadania bêdziemy
siêgali do rodków zewnêtrznych, takich jak na przyk³ad Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego.
W kolejnych latach musimy doinwestowaæ owiatê inaczej. Nale¿y
wesprzeæ nauczycieli finansowo oferuj¹c tym zaanga¿owanym i najlepszym dodatkowe wynagrodzenie.
Mam na myli wynagrodzenie ponad
to, co gwarantuje karta nauczyciela
oraz wynikaj¹ce z obecnego regulaminu wynagradzania nauczycieli,
czyli tzw. dodatki. Najwy¿sza pora,
aby nauczyciel nie martwi³ siê o swoje
bezpieczeñstwo materialne i godne
¿ycie, a móg³ powiêciæ siê swojemu
powo³aniu pedagogicznemu.
Ju¿ za cztery dni nowy rok
szkolny, jaki bêdzie?
Wierzê, ¿e jeszcze lepszy od poprzedniego. A to jaki bêdzie zale¿y
przede wszystkim od uczniów i nauczycieli. ¯yczê wiêc wszystkim
uczniom entuzjazmu i radoci z poszerzania swojej wiedzy, m¹drych
wyborów, szczêcia (bo przydaje siê
nawet najlepszym) i wspania³ych
pedagogów. Nauczycielom ¿yczê
wytrwa³oci, wietnych pomys³ów,
umiechu na co dzieñ i uczniów g³odnych wiedzy. Powodzenia!
BB

Kocio³ parowy wreszcie trafi tam gdzie jego miejsce - na z³om

