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Jaka kadencja?

napiêcia, nieuniknione w t³oku i kolejkach tworz¹cych siê w siedzibie
starostwa. I mimo ¿e starosta razem
z naczelnikiem wydzia³u komunikacji zrobili wiele, ¿eby roz³adowaæ
kolejki, z³agodziæ podminowan¹ atmosferê oraz skargi, tylko ponowne
przekazanie tych zagadnieñ gminom
radykalnie poprawi³oby sytuacjê. I
s¹dzê, ¿e z powodzeniem mo¿na by
do tego wróciæ, bo w gminach to funkcjonowa³o lepiej. Sprawy komunikacji mo¿a by wskazaæ jako jeden z
przyk³adów, ¿e struktura samorz¹du
mo¿e wcale nie byæ blisko ludzi.
Natomiast sfera, w której widoczne s¹ - i oceniane przez wszystkich - dzia³ania samorz¹du powiatowego s¹ drogi. Tu du¿o zmienia siê
na lepsze, wszyscy mo¿emy oceniæ
widoczne efekty dzia³añ powiatu, a
tak¿e jego wspó³pracy z gminami w
tym zakresie. Jest niele, ale przecie¿ wiadomo, ¿e mog³oby byæ lepiej,
choæ w innym nieco obszarze zagadnieñ. Tu dobrym przyk³adem wydaje siê promocja. Moim zdaniem promocja powiatu powinna byæ skorelowana z dzia³aniami promocyjnymi
wszystkich gmin. Na razie jednak
ka¿dy burmistrz z terenu naszego
powiatu sam sobie rzepkê skrobie,
co widoczne by³o zw³aszcza przy
budowie i próbach wykorzystania
atutów autostrady A4: brak by³o jakichkolwiek wspólnych dzia³añ. Kolejnym przyk³adem mo¿e byæ wyjazd na targi inwestycyjne do Bawarii, a tak¹ niebagateln¹ szansê promocji saszym samorz¹dom nieodp³atnie
oferowa³ jeden z prywatnych przedsiêbiorców. Ubolewam nad tym, ¿e
tylko jedna gmina pozytywnie odpowiedzia³a na jego apel. Podobnych
poziomów mo¿liwej a nierealizowanej wspó³pracy mo¿na podaæ wiêcej.
Chcia³bym jednak jeszcze krót-

ko oceniæ wspó³pracê miêdzy radnymi powiatu. Tak jak wczeniej ju¿ kilkakrotnie moi koledzy z rady mówili
- w pierwszym okresie mijaj¹cej kadencji widoczne i s³yszalne by³y spiêcia. Potem, gdy starost¹ zosta³ pan
Swaczyna - atmosfera zmieni³a siê;
mo¿na powiedzieæ, ¿e nasta³ lepszy
klimat. Nigdy jednak nie jest tak piêknie, ¿e lepiej ju¿ byæ nie mo¿e.
Stanis³aw Krawiec: - To moja druga kadencja.
W pierwszej by³em
wiceprzewodnicz¹cym rady
powiatu, w
drugiej prcowa³em
w komisji
bud¿etowej, komisji bezpieczeñstwa
oraz rewizyjnej; nie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³em ma³o aktywny. Porównuj¹c obie kadencje moge stwierdziæ, ¿e druga kadencja w drugiej czêci by³a bardziej spokojna. Skoñczy³y siê wojenki i przepychanki, wszyscy bardziej skupili siê na pracy merytorycznej. Natomiast co do funkcjonowania powiatu jako samorz¹du
terytorialnego, mogê stwierdziæ, ¿e
powiatu w coraz wiêkszym stopniu
stanowi¹ przed³u¿enie administracji
rz¹dowej. Idea samorz¹dnoci w naszym przypadku staje siê coraz bardziej ograniczona, wrêcz mo¿na powiedzieæ - wypaczona. W nazwie
mamy samorz¹d, ale co to za samorz¹d, który ma coraz wiêcej dotacji,a coraz mniej dochodów w³asnych?
Czy stosunek dotacji do dochodów
wynosz¹cy 70 do 30 procent, nie jest
de facto ubezw³asnowolnieniem samorz¹du powiatowego?
mg

Zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w
tym roku szkolnym zosta³y wprowadzone istotne nowoci.

Wa¿ne zmiany

Dla maturzystów

Po pierwsze  amnestia maturalna nadal obowi¹zuje, a wiêc
mo¿na z jednego przedmiotu uzyskaæ
mniej ni¿ 30 proc pkt., a mimo to
otrzymaæ wiadectwo maturalne.
Zasada ta ma obowi¹zywaæ nie tylko
przysz³ych maturzystów, lecz tak¿e
tych, którzy zdawali egzamin w tym
roku oraz w 2005 r. Natomiast nie
obejmuje ona osób, którym uniewa¿niono egzamin za ci¹ganie lub które
w ogóle nie stawi³y siê na egzamin.
Po drugie  jeli z którego przedmiotu maturzysta wybierze do zdawania poziom rozszerzony  nie bêd¹
musieli najpierw zdawaæ go na poziomie podstawowym. Warunek zdania egzaminu - uzyskanie co najmniej
30 proc. punktów, ale... ministerstwo
wprowadzi³o przelicznik punktowy
oceny egzaminu. Dziêki niemu  mo¿na nie przekroczyæ pu³apu 30 proc.
pkt. na poziomie rozszerzonym, ale
za to uzyskaæ 30 proc. pkt. z poziomu podstawowego, i  zdaæ! Z dok³adnym przelicznikiem punktów
mo¿na siê zapoznaæ na stronie internetowej MEN (za³¹cznik do rozporz¹dzenia).

Po trzecie  maturzyci maj¹ wiêcej
czasu  bo a¿ do 20 grudnia  na
wybór przedmiotów, jakie chc¹ zdawaæ na maturze.
Od 2009 roku na maturze obowi¹zkowy bêdzie egzamin z matematyki.

Dla gimnazjalistów

- dzisiejszych uczniów pierwszej klasy
W tym samym, 2009 roku, zmiany
nast¹pi¹ te¿ w egzaminie gimnazjalnym: bêdzie sk³ada³ siê z trzech
czêci, a nie jak obecnie - z dwóch.
Obok testu z wiedzy humanistycznej i testu z wiedzy matematycznoprzyrodniczej, bêdzie trzeci - z jêzyka obcego nauczanego w szkole.

Dla wszystkich

Ocena z zachowania bêdzie mia³a
wp³yw na promocjê do nastêpnej klasy. Nie dostanie jej uczeñ, który trzy
razy z rzêdu mia³by nagann¹ (najni¿sz¹) roczn¹ ocenê z zachowania.
Jeli natomiast tak¹ ocenê uczeñ dostanie dwa razy z rzêdu, o jego promocji do nastêpnej klasy mia³aby decydowaæ rada pedagogiczna szko³y.

SZKO£A  kto jej nie lubi i dlaczego?

Szko³a, to miejsce znane ka¿demu. Nie ka¿dy jednak lubi w jej murach przebywaæ, chocia¿ wielu musi.
Socjologowie, pedagodzy i psycholodzy bij¹ na alarm  szko³a coraz
rzadziej jest lubiana. Potwierdzaj¹ to
codzienne obserwacje i prowadzone
w ró¿nych rejonach Polski badania
sonda¿owe. Wiêkszoæ z nich ogranicza siê tylko do uczniów, a oni od
dawna ironicznie umiechaj¹ siê gdy
s³ysz¹, ¿e szko³a jest ich drugim domem.
Moja prywatna sonda przeprowadzona wród m³odzie¿y szkolnej
jest prób¹ znalezienia odpowiedzi na
pytanie: dlaczego uczniowie szko³y
nie lubi¹? Wynika z niej, i¿ nasi milusiñscy czuj¹ siê w swych szko³ach
obywatelami drugiej kategorii:
Szko³a to miejsce, w którym króluje
niesprawiedliwoæ, obojêtnoæ, stronniczoæ. Nic dziwnego, ¿e my
uczniowie jej nie lubimy argumentuje Justyna, lat 16.
Na wyobcowanie i zniechêcenie
postaw¹ doros³ych nauczycieli zwraca uwagê jej kolega Piotrek: Jak mam
lubiæ szko³ê, gdy od pierwszej lekcji
we wrzeniu jestem straszony, jedynkami, trudnymi sprawdzianami, tym,
¿e nie zdam do nastêpnej klasy, nie
napiszê dobrze egzaminów gimnazjalnych, nie dostanê siê do renomowanej szko³y. Ja siê nie liczê w
szkole jako cz³owiek, jestem tylko numerem w dzienniku, który ma daæ
szkole punkty do biurokratycznej statystyki. W podobnym tonie wypowiada siê o rok m³odsza Kaka: Nie
lubiê szko³y, bo doroli  nauczyciele - nie przestrzegaj¹ w niej zasad,
które sami wprowadzili.
Uczniowie s¹ surowymi krytykami pracy nauczyciela i coraz rzadziej s¹ zainteresowani ich lekcjami.
Nic dziwnego, skoro maj¹ takie dowiadczenia: Na ucz¹cych mnie 9
nauczycieli, a¿ 7 nie wie co z nami
robiæ na lekcji, s¹ w ogóle nie przygotowani do tematu. ciemniacze,
którzy udaj¹, ¿e pracuj¹ i ucz¹ nas ostro stwierdza gimnazjalista Dawid,
a siedemnastoletnia Baka dodaje:
Wiêkszoæ lekcji jakie prze¿y³am w
szkole podstawowej, w gimnazjum i
teraz w LO to straszne nudy. Nauczyciele tylko gadaj¹ i do tego strasznie
usypiaj¹co, okropn¹ polszczyzn¹ lub
dyktuj¹ tylko notatki. Jak za króla
Æwieczka. Kreda  tablica  kajecik
ucznia.
Nie tylko uczniowie nie lubi¹
szko³y. Nie lubi jej równie¿ wielu nauczycieli i rodziców. Jednak nie ka¿dy ma odwagê g³ono i otwarcie o
tym mówiæ. Dlaczego?
Bo szko³a jest instytucj¹ o ma³o
demokratycznej strukturze. Rola na-

Rok szkolny 2006/2007 rozpocz¹³ siê 4 wrzenia. Ten miesi¹c to
nie tylko czas rozpoczêcia zajêæ dydaktyczno-wychowawczych, ale i
spotkañ z rodzicami uczniów klas
gimnazjalnych i licealnych.
W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich spotkania te odbywa³y siê od 14 do 20
wrzenia. W ich tematyce dominowa³y zagadnienia dotycz¹ce organizacji nauczania, zmian w regulaminie
oceniania i klasyfikowania, a szczególnie egzaminu maturalnego.
W spotkaniach uczestniczy³ równie¿ wicestarosta Powiatu Strzeleckiego  pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Edukacji w Powiecie Strzeleckim  Waldemar Gaida,
który przedstawi³ ofertê edukacyjn¹
szko³y. Podkreli³ te¿, ¿e szko³a posiada bardzo dobre warunki do realizacji stoj¹cych przed ni¹ zadañ.
Zwróci³ uwagê, ¿e istniej¹ du¿e

uczyciela i rodzica w niej jest niejednoznaczna. Nauczyciel ma byæ jednoczenie dydaktykiem, wychowawc¹-opiekunem i wychowawc¹dyscyplinuj¹cym, jak równie¿ urzêdnikiem-biurokrat¹. Nie wszyscy potrafi¹ tej roli sprostaæ, co rodzi w nich
frustracjê i poczucie wypalenia zawodowego. A i proces dydaktyczny
zmusza do ci¹g³ego uzupe³niania i aktualizowania wiedzy. Nauczyciel winien sprostaæ wy¿szym wymaganiom
programowym, a to jednoczenie rodzi lêk przed negatywn¹ ocen¹ ze
strony bardziej niezale¿nie myl¹cych
uczniów, solidnych dyrektorów czy
rodziców, autentycznie zainteresowanych szkoln¹ karier¹ swego ucznia i
dziecka. Zbyt wiele uwagi nale¿y powiêcaæ tzw. papierkowej pracy, du¿¹
wagê przyk³ada siê do rednich,
wskaników, do tego, by wszystko ³adnie wygl¹da³o na papierze. Papiery,
papiery!! Tabelki! Rubryczki! Bzdurne przepisy! narzeka nauczyciel z 12letnim sta¿em pracy. Mnie rozk³ada
poczucie wykonywania syzyfowej pracy - uzupe³nia nauczycielka z gimnazjum. Coraz bardziej rozwrzeszczane
dzieciaki, chamska m³odzie¿, codziennie nowe wymagania stawiane
przede mn¹  ja mam wiedzieæ, ja
muszê umieæ - i ja mam tak¹ szko³ê
lubiæ?  dodaje jej m³odsza kole¿anka.
Skromne wynagrodzenie, coraz
czêciej, zmusza nauczycieli do poszukiwania dodatkowych róde³ zarobkowania, co w konsekwencji prowadzi do przeci¹¿enia, braku czasu
na regeneracjê si³, bywa, ¿e do bylejakoci w nauczaniu i wychowaniu.
Utarczki z dyrekcj¹ szko³y, która dba
jedynie o wyniki statystyczne, a nie o
poziom i dobr¹ atmosferê pracy, brak
czasu na rozmowy o uczniach - bo
koledzy wiecznie siê gdzie spiesz¹,
przypisywanie nauczycielowi niepowodzeñ uczniów w nauce, obci¹¿anie nas nawet za b³êdy rodziców  to
argumenty nauczyciela, który po 12
latach pracy w nie lubianej szkole
w³anie siê z ni¹ rozsta³.
A jak jest z rodzicami? W³adze
owiatowe przekonuj¹, i¿ rodzice s¹
partnerem szko³y, ¿e bez nich nie
mo¿e odbywaæ siê prawid³owy proces edukacyjno-wychowawczy. Dyrektorzy zapewniaj¹, ¿e szkolne
drzwi stoj¹ dla ka¿dego rodzica otworem, byle tylko zechcia³ on do tej szko³y przyjæ. Nauczyciele zapraszaj¹
rodziców na wywiadówki, raz w miesi¹cu, przez kilka godzin, czekaj¹ na
ich przyjcie podczas Dnia Otwartego dla Rodziców. I co? I z roku na
rok coraz mniej rodziców korzysta z
tych zaproszeñ. Dlaczego?
Nie lubiê szko³y bo czujê siê w

niej jako rodzic intruzem. Nikt siê
nie liczy z moim zdaniem. Dyrektor
i nauczyciele zachowuj¹ siê tak, jakby byli jedynymi ludmi na wiecie
co wiedz¹ jak wychowaæ moje dziecko, choæ sami maj¹ problem z wychowaniem swojego. Ja jestem szkole potrzebny do zap³acenia ubezpieczenia, sk³adki na komitet rodzicielski czy wycieczkê  przekonuje mnie
ojciec szóstoklasisty, a mama Ma³gosi gimnazjalistki dodaje - Nie lubiê przychodziæ do szko³y na wywiadówki ani indywidualne konsultacje z nauczycielami. Tracê czas na
zupe³nie nieprzemylane i niezorganizowane spotkania. Od lat s³yszê to
samo  o niezdyscyplinowanej klasie, uczniach co nie chc¹ siê uczyæ,
skargach nauczycieli, którzy sobie
nie radz¹ z dyscyplin¹ na lekcjach.
Tak naprawdê to nauczyciele niewiele wiedz¹ o swoich uczniach. Na
ich pomoc ja i moja córka nie mo¿emy liczyæ. Nie maj¹ na to ani czasu,
ani pomys³u. Z jej zdaniem zgadza
siê mama Karola, która ma dopiero
dwuletnie dowiadczenie w kontaktach ze szko³¹ - Mój syn jest uczniem
klasy trzeciej, dzieckiem chorowitym
i od pocz¹tku ma problemy z nauk¹.
Jak mam lubiæ szko³ê i nauczyciela,
który ma pretensje do mnie, ¿e syn
zani¿a redni¹ klasow¹. Ci¹gle tylko s³yszê: niech pani co zrobi, niech
go pani nauczy, niech pani przy nim
siedzi, niech go pani bardziej pilnuje i zmusza bo nie dam mu promocji do nastêpnej klasy.

mo¿liwoci organizowania zajêæ pozalekcyjnych uwzglêdniaj¹cych zainteresowania uczniów. Rodzice, wiêc
mieli okazjê przedstawiæ wicestarocie swoje problemy i wymieniæ po-

gl¹dy na temat mo¿liwoci edukacyjnych w³asnych dzieci.
W drugiej czêci spotkania odbywa³y siê rozmowy rodziców z wychowawcami poszczególnych klas.

Wywiadówki

Refleksje uczniów, nauczycieli i
rodziców nie buduj¹ pozytywnego
obrazu naszej polskiej szko³y. Czy
mo¿na zatem cokolwiek w niej zmieniæ, by napis na szkolnym korytarzu
lub tablicy Szko³a to twój drugi
dom nie by³ k³amliwy. Jestem przekonana, ¿e tak. Ale wiem równie¿, ¿e
nie zmieni¹ tego ani nawo³ywania
ministra edukacji, ani nowe jego rozporz¹dzenia, ani lokalne w³adze
owiatowe, nowe programy, podrêczniki, ani inne papierowe zapisy. Szko³a bêdzie lubiana gdy ka¿dy, kto do
niej wejdzie  uczeñ, nauczyciel i rodzic  bêdzie mia³ poczucie, ¿e jest
mile widziany, ¿e nic przykrego go
nie spotka, a czas jaki w niej spêdzi
nie bêdzie dla niego czasem zmarnowanym. To jednak zale¿y tylko od
ludzi z ka¿dej konkretnej polskiej
szko³y, od ka¿dego pojedynczego
dyrektora i nauczyciela, od tego kim
on jest jako cz³owiek i jaki jest jako
nauczyciel  wychowawca.
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