
O NAS PRYWATNOŚĆ KONTAKTY REKLAMA Szukaj...

L24 POLITYKA OPINIE I KOMENTARZE ŚWIAT POLSKA GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO SPORT OŚWIATA KULTURA

POLSKA OŚWIATA ZDROWIE EKOLOGIA I PRZYRODA KRONIKA KRYMINALNA CIEKAWOSTKI RELIGIA ANONSE NAPISALI DO NAS

Oceń ten artykuł (2 głosów)

2015-11-04, 10:54 Oświata

Polska szkoła w Wilnie nie poddaje się

wielkość czcionki   Wydrukuj Email Komentarzy (7)

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych,
która to polubi

L24.ltL24.lt
6071 polubienia6071 polubienia

Polub tę stronęPolub tę stronę UdostępnijUdostępnij

Your visitors can save your web pages as PDF in one click with http://pdfmyurl.com!

http://l24.lt/
http://l24.lt/pl/o-nas
http://l24.lt/pl/polityka-prywatnosci
http://l24.lt/pl/kontakty
http://l24.lt/pl/reklama
http://l24.lt/lt/
http://l24.lt/pl/
http://l24.lt/ru/
http://l24.lt/en/
http://l24.lt/pl/
http://l24.lt/pl/polityka
http://l24.lt/pl/opinie-i-komentarze
http://l24.lt/pl/swiat
http://l24.lt/pl/polska
http://l24.lt/pl/gospodarka
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo
http://l24.lt/pl/sport
http://l24.lt/pl/oswiata
http://l24.lt/pl/kultura-pl
http://l24.lt/pl/polska-oswiata
http://l24.lt/pl/zdrowie
http://l24.lt/pl/ekologia-i-przyroda
http://l24.lt/pl/kryminaly
http://l24.lt/pl/ciekawostki
http://l24.lt/pl/religia
http://l24.lt/pl/imprezy
http://l24.lt/pl/napisali-do-nas
http://l24.lt/pl/oswiata
http://l24.lt/pl/oswiata/item/97575-polska-szkola-w-wilnie-nie-poddaje-sie?tmpl=component&print=1
http://l24.lt/pl/component/mailto/?tmpl=component&template=l24&link=41c0f1ce64fa227e3a7260f4f6218ae3300a0d87
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Od lewej: p.o. dyrektora szkoły Krystyna Kratkowska, była dyrektor placówki Teresa Michajłowicz, maturzysta Szkoły
Średniej im. Sz. Konarskiego Paweł Nowicki

© Marian Paluszkiewicz

Już pisaliśmy, że przed dwoma tygodniami, 20 października, Wileński Okręgowy Sąd
Administracyjny przyjął orzeczenie nieprzychylne dla polskiej Szkoły Średniej im. Sz.
Konarskiego w Wilnie.

Sędziowie oddalili wniosek społeczności szkolnej, która prosiła o uchylenie uchwał rady m. Wilna z
dnia 29 lipca tego roku, na mocy których rządzący w stolicy próbują zdegradować szkołę ze
średniej do podstawowej.

3 listopada, we wtorek, szkoła odwołała się od orzeczenia sądu: zaskarżyła orzeczenie w Litewskim
Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

„Orzeczenie sądu jest niezgodne z prawem, nieuzasadnione, dlatego powinno zostać uchylone" –
napisali apelanci, tj. Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego, maturzysta szkoły Paweł Nowicki,
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przewodnicząca rady szkoły Joanna Markowska, rodzice.

Apelanci podnieśli w skardze, że sąd nie uwzględnił faktów, które są dowodem na to, że uchwały
rady są wykonywane w sposób wybiórczy, tj. zawsze w sposób nieprzychylny dla szkoły i jej uczniów.
„Dowodzi to, że uchwały są wykonywane w pośpiechu i wbrew interesom szkoły i uczniów" –
podkreślili apelanci.

Klasy 11 i 12 Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego miały uczyć się w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w
Wilnie, zaś klasy 5. „mickiewiczówki" miały być przeniesione do szkoły im. Sz. Konarskiego. Obecnie
Gimnazjum im. A. Mickiewicza kształci w szkole im. Sz. Konarskiego byłych uczniów klas 11 i 12 tej
ostatniej placówki (byli uczniowie im. Sz. Konarskiego są uczniami Gimnazjum im. A. Mickiewicza,
byli nauczyciele pracują również w tym gimnazjum). Jednakże uczniowie klas 5. nie byli przeniesieni
z gimnazjum do szkoły im. Sz. Konarskiego.

„Sąd wspomina, że nauczycielka języka ojczystego (polskiego) obecnych uczniów klas 12., która
prowadziła nauczanie od klasy 5, w sposób nieuzasadniony nie otrzymuje zgody pozwanych [rady i
administracji samorządu m. Wilna – red.] na podjęcie dodatkowej pracy w „mickiewiczówce"
(zwłoka w podjęciu decyzji), jednakże nie uwzględnia tego faktu i w sposób nieuzasadniony nie
stwierdza, że jest to sprzeczne z interesami uczniów i ich możliwościami należytego przygotowania
się do końcowego egzaminu z języka ojczystego, którego uczyli się przez tyle lat na podstawie
określonego programu" – podnieśli w skardze apelanci.

W skardze przedstawiciele społeczności szkolnej podnieśli ponadto, że sąd nie uwzględnił tego, że
samorząd może odwlec w czasie przekształcenie szkół. Dodali, że w rzeczywistości korzysta z tego
prawa - odwleka ten proces dla poszczególnych szkół. „Jednakże w przypadku szkoły im. Sz.
Konarskiego przekształcenie nie zostało odroczone – mimo że jest to jawnie sprzeczne z interesami
uczniów (zmiana nauczycieli, udanie się do innej szkoły w celu skorzystania z usług pedagoga
społecznego bądź psychologa itd.), zaś odroczenie procesu przekształcenia umożliwiłoby uczniom
ukończenie szkoły średniej bez żadnych przeszkód. Sąd nie tłumaczy takiej dyskryminacji szkoły" –
napisali w skardze apelanci.

Apelanci wnioskują o uchylenie orzeczenia sądu pierwszej instancji z dnia 20 października br. oraz
uchylenie obowiązywania uchwał rady m. Wilna w części dotyczącej przekształcenia szkoły ze
średniej w podstawową.
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sercem”

Marszałek Sejmu
RP przychylnie o
Polakach na Litwie

Dary dla polskiej szkoły
od ludzi wielkiego serca

W Sejmie RP o
oświacie polskiej
na Litwie.
UZUPEŁNIONE

Komentarze   

 #7 szahmat100 2015-11-13 15:42
Znowu k***a pi*****ona nacjonalistyczna Lietuva kierowana przez Szimasziusa i Garszwę
niszczy lub degraduje szkoły polskie, trzeba tą sprawę zakończyć tak jak było z Osamą Bin
Ladenem. Tam nawet Sowieci nie burzyli szkół. Nawet!

 
 #6 Stanisław 2015-11-04 21:27
Nawet stalinowcy tak nie burzyli polskich szkół jak te okropne sajudzisty.

 
 #5 januk 2015-11-04 20:06
Samorząd ewidentnie nie kierował się sprawiedliwością i dobrą wolą w stosunku do szkoły im.
Konarskiego, skoro innym szkołom odroczył proces reorganizacji. Jedni są równi, a drudzy
równiejsi :(

 
 #4 Marianna 2015-11-04 19:10
tak, trzeba wykorzystać wsszystkie możliwości, bo najgorzej to się poddać i czekać bezczynnie
aż zniszczą naszą oświatę. Życzę wytrwałości
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Wyślij

 #3 zujun 2015-11-04 17:22
sądy często kierują się takim samym nacjonalizmem jak politycy lietuviscy, ale nie ma wyjścia,
trzeba wykorzystywać ścieżkę sądową. ale gdyby to zawiodło, to trzeba innymi drogami
dochodzić swoich praw.

 
 #2 RSS 2015-11-04 16:16
Jest nadzieja na szczęśliwe zakończenie dla tej szkoły... Wiadomo może kiedy sąd podejmie
decyzję?

 
 #1 Ryś 2015-11-04 11:24
Zobaczymy na ile "sprawidliwa" femida litewska będzie przychylna dla sprawiedliwych żądań
strony pokrzywdzonej?
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