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Bada Ministrów w dniu 2 sierp-
nia 2005 roku przyjê³a dokument pn.
Strategia Rozwoju Edukacji na lata
2007 � 2013, opracowany przez
MENiS, wyznaczaj¹cy kierunki przy-
sz³ych zmian w polityce edukacyjnej
pañstwa.

Strategia tego dokumentu zak³ada
mi¹dzy innymi likwidacjê Karty Na-
uczyciela.

Z N P pragnie zwróciæ uwagê ca-
³emu spo³eczeñstwu na zagro¿enia
wynikaj¹ce K zapisów Strategi dla sy-
tuacji zawodowej nauczycieli oraz
stabilizacji wszystkich pracowników
o�wiaty. Zagro¿enia które niesie stra-
tegia:
1. Pe³na autonomia jednostek samo-

rz¹du terytorialnego w zakresie
prowadzenia polityki o�wiatowej,
w tym polityki kadrowej.

2. Wy³¹czna kompetencja samorz¹-
du terytorialnego w sprawach
zwi¹zanych z przekszta³caniem i
likwidacj¹ szkó³ i przedszkoli.

3. Ograniczenie roli kuratora o�wia-
ty, w tym odebranie mu kompe-
tencji do wp³ywania na decyzje
samorz¹dów w zakresie kszta³to-

wania sieci szkó³ i placówek
o�wiatowych.

4. Komercjalizacja o�wiaty po-
przez przekazywanie placówek
o�wiatowych w rêce stowarzy-
szeñ i fundacji.

5. Nowa interpretacja czasu pracy
zmierzaj¹ca do podwy¿szenia
pensum

6. Zatrudnianie pracowników
o�wiaty na kontraktach lub urno-
wych zleceniach.

7. Mo¿liwo�æ zatrudniania osób
niebêd¹cych nauczycielami.
Takie propozycje rozwi¹zañ sta-

nowi¹ powa¿ne zagro¿enia dla pol-
skiej edukacji publicznej, dla trwa³o-
�ci konstytucyjnych zapisów o bez-
p³atno�ci i powszechno�ci dostêpu
do edukacji,

Z N P og³osi³ Dzieñ Edukacji 14
pa�dziernika br. �Dniem 0brony
o�wiaty publicznej�. Broñmy wspól-
nie edukacji publicznej, jej jako�ci i
bezp³atno�ci.

Prezes Oddzia³u ZNP
w Strzelcach Opolskich

Józef Bocian

Dzieñ Edukacji Narodowej,
czyli �Weso³e jest ¿ycie�ucznia�

14 pa�dziernika to tradycyjny Dzieñ Edukacji Naro-
dowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela.

We wszystkich szko³ach odby³y siê oczywi�cie aka-
demie, potem - wystepy uczniów, potem nauczycie spo-
tykali siê w mniej oficjalnej atmosferze, a uczniowie -
mieli wolne. Wyj¹tkiem by³o LO w Zawadzkiem,  które

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem,

czyli weso³e jest ¿ycie ucznia.
Nauczyciela te¿?

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1
w Strzelcach Opolskich

- w rytmie kankana

szykowa³o siê do Zjazdu Absolwentów w sobotê 15 pa�-
dziernika.

Oto kilka migawek ze szkó³ dla których powiat strze-
lecki jest organem prowadz¹cym, pokazuj¹cych, ¿e sztam-
py w TAKIM dniu mo¿na unikn¹æ. A wiêc... Dzieñ Na-
uczyciela pó³-¿artem, pó³-serio.

Józef Swaczyna Starosta Strzelecki z³o-
¿y³ ¿yczenia Gronu Nauczycielskiemu
i wrêczy³ Nagrodê Starosty dyrektoro-
wi szko³y Eugeniuszowi Szymañcowi.

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych

w Strzelcach Opolskich,
czyli strze¿ siê sokolego

oka belfrów

Jaka o�wiata w przysz³o�ci

Oprawê artystyczn¹ uroczysto�ci przy-
gotowali uczniowie przy wsparciu Mo-
niki Wilde-Zdobylak, Sabiny Mi� i
Krzysztofa Kalisza.

�wiadków Pasowania na uczniów by³o wielu. To
zobowi¹zuje, zarówno do podtrzymywania opinii
o ZSO jako o dobrej szkole, jak i do siêgania po
najwy¿sze laury.

Jak co roku uczniowie w tym dniu wrêczaj¹ statuet-
ki Belfrów tym nauczycielom, którzy wygrywaj¹
w plebiscytach. Belfrem �Sokoli Wzrok� zosta³ Ar-
tur Go³dyn, nauczyciel jêzyka niemieckiego, który
w ubieg³ym roku ujawni³ (o zgrozo!) najwiêksz¹ ilo�æ
�ci¹g.

Nagrodê odbiera nauczycielka Monika ̄ urek.

- tak przynajmniej wynika z programu przygotowanego przez
uczniów pod kierunkiem Justyny Osiewak i Aleksandry Morawiec.

Spotkali�my siê dzisiaj tutaj w
kameralnym gronie najlepszych pe-
dagogów naszych strzeleckich szkó³.
Nie przez przypadek zostali pañ-
stwo wybrani. Wasza praca obserwo-
wana by³a przez ca³y rok, rozmawia-
li�my równie¿ z dyrektorami placó-
wek, którzy wyra�nie wskazali na-
uczycieli bardzo aktywnie i rzetelnie
pracuj¹cych z m³odzie¿¹. Zatem efek-
tem tych �wywiadów� jest obecno�æ
Pañstwa na tej sali jako najlepszych
pedagogów realizuj¹cych nie tylko
zajêcia obowi¹zkowe programowe,
ale równie¿ takie, które wymagaj¹
wypracowania w³asnych i efektyw-
nych mechanizmów edukacyjnych. I
takie w³a�nie mechanizmy wprowa-

dzili Pañstwo do swojego trybu na-
uczania z m³odzie¿¹, a dodatkowo
poprzez du¿¹ aktywno�æ w³asn¹ i
wk³adane w pracê serce kszta³tuj¹
Pañstwo charakter i osobowo�æ m³o-
dego pokolenia. A to w³a�nie m³odzi
ludzie bêd¹ reprezentowaæ nas w
przysz³o�ci w ró¿nych dziedzinach
¿ycia. Zdajemy sobie sprawê, ¿e pra-
ca nauczyciela nale¿y do bardzo trud-
nych, zatem tym bardziej chcieliby-
�my Pañstwu gor¹co podziêkowaæ za
wytrwa³o�æ i cierpliwo�æ w realizacji
wytyczonego celu, a przy tym
¿yczyæ du¿o zdrowia i satysfakcji -
mówi³ na okoliczno�ciowym spotka-
niu 19 pa�dziernika wicestarosta
Waldemar Gaida

Najlepsi nauczyciele
nagrodzeni

Pedagodzy, którym przyznano Nagrody Starosty Strzeleckiego
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2005 r.

Andrzej Barczuk i Eugeniusz Szymaniec - Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr
1 w Strzelcach Opolskich
Renata Hurek, Ilona Piontek i  Jan Wróblewski - Zespó³ Szkó³ w Strzel-
cach Opolskich
Marek Binkowski - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
Arkadiusz Baron, Ryszard Pagacz i Zdzis³aw ̄ uchowski - Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Zawadzkiem
Dorota £akis  - Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Opolskich
Ewa Markowska Neldner - ZSS przy DPS w Zawadzkiem
Halina Wielocha - ZSS przy DPS w Kad³ubie
Tomasz Siciak - SOSW w Le�nicy
Wies³awa �cigocka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach
Opolskich

Nagrodê z r¹k starosty J. Swaczyny i wicestarosty W. Gaidy odbiera Ilona
Piontek


