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Przed końcem roku szkolnego samorządy
muszą podjąć decyzję w sprawie reorganizacji
szkół, decydując, które zostaną
podstawówkami, a które będą mogły nadal
realizować program kształcenia średniego.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada
Samorządu Miasta Wilna zadecydowała, że od
września 2015 r. w Gimnazjum im. A.
Mickiewicza nie będzie klas 5. Decyzję w sprawie reorganizacji dwóch polskich i dwóch litewskich
szkół w Dziewieniszkach i Białej Wace Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego podejmie w przyszłym
miesiącu.

Wileńska "Mickiewiczówka" status gimnazjum uzyskała ponad 15 lat temu, jako jedna z pierwszych
szkół polskich. Zgodnie z Ustawą o oświacie, jako gimnazjum nie może mieć klas 5. Dotychczas jednak
na mocy decyzji stołecznej Rady klasy 5 w szkole były kompletowane.

Rada Samorządu Miasta Wilna zadecydowała, że od 1 września 2015 r. Gimnazjum im. A. Mickiewicza
nie będzie już mogło kompletować klas 5. Jak motywował Gintaras Petronis, dyrektor Departamentu
Oświaty, Kultury i Sportu w stołecznym samorządzie, uczniowie z polskich rodzin będą się mogli uczyć
w pobliskiej Szkole Średniej im. Sz. Konarskiego, która od nowego roku szkolnego zostanie
przekształcona w podstawówkę.

Gintaras Petronis poinformował też, że w środę, 29 kwietnia, ubiegające się o status tzw. "długiego
gimnazjum" szkoły im. J. Lelewela i Wł. Syrokomli wizytowała komisja z Ministerstwa Oświaty i Nauki
Litwy, która podejmie decyzję, czy placówki te mogą przystąpić do akredytacji. Szkoła Średnia im. J.
Lelewela chce realizować program kształcenia specjalistycznego o kierunku inżynieryjnym, natomiast
"Syrokomlówka" - program oparty na wartościach chrześcijańskich.

Reorganizacja szkół była omawiana również podczas środowego posiedzenia Rady Samorządu
Rejonu Solecznickiego. W rejonie solecznickim ze względu na niewystarczającą liczbę uczniów kilka
szkół  nie spełniło wymogów akredytacji programu kształcenia średniego i nie mogło ubiegać się o
status gimnazjum. Samorząd znalazł inne rozwiązanie: przekształcenie tych szkół w podstawówki i
powołanie pod tym samym dachem oddziałów pobliskich gimnazjów. W praktyce oznacza to, że dzieci,
które uczą się w klasach 1-10 w polskiej szkole w Dziewieniszkach będą od nowego roku szkolnego
uczniami Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza, natomiast uczniowie klasy 11 i 12 - Gimnazjum im. J.
Śniadeckiego w Solecznikach. Klasy gimnazjalne będą się uczyły w tym samym budynku, u tych
samych nauczycieli. Uczniowie działającej w Dziewieniszkach litewskiej szkoły "Ryto" maturę będą
zdawali jako uczniowie litewskiego Gimnazjum S. Rapalionisa w Ejszyszkach. Uczniowie klas 11-12
polskiej Szkoły im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, nie jeżdżąc do Jaszun, staną się maturzystami
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, natomiast litewskiej szkoły "Šilo" w Białej Wace -
maturzystami litewskiego Gimnazjum "Aušros" w Jaszunach.

Solecznicka Rada decyzji w sprawie reorganizacji wymienionych szkół jeszcze nie podjęła.
Przedstawiciel rządu na okręg wileński Audrius Skaistys miał zastrzeżenia proceduralne wobec
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przygotowanych projektów uchwał. Sprawę planowanej reorganizacji nagłośniły też media litewskie.
Co prawda, tylko w kontekście litewskiej szkoły "Ryto" w Dziewieniszkach. Dziewieniszki są uważane
za "litewski zakątek" w polskim rejonie solecznickim.

Decyzję w sprawie reorganizacji szkół soleczniccy radni podejmą podczas kolejnego posiedzenia,
prawdopodobnie w końcu maja.
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