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„Dzisiaj nie ma czego akredytować, szkoły są podstawowe, ich status przewiduje, że mogą one dawać
wykształcenie początkowe i podstawowe. A myślenie, że po podjęciu 18 sierpnia decyzji, 1 września będzie
zakończona akredytacja, jest po prostu nierealne” – mówił agencji BNS wiceminister oświaty i nauki Gražvydas
Kazakevičius.

„Formalnie ta wiadomość jest prawdziwa, chociaż padła nie teraz, a 31 sierpnia. Nastąpiła jednak interwencja na
wielu szczeblach, między innymi premier Saulius Skvernelis po swojej wizycie w Warszawie stwierdził, że z
premier Polski Beatą Szydło na równi ze sprawami strategicznymi naszych krajów uzgodnił także sprawę
„gimnazjum“ Konarskiego. Z kancelarii rządu zostałe wysłane pismo do Ministerstwa Oświaty o wyjaśnienie
naszej sytuacji, a w czwartek szkoła otrzymała pismo od wiceministra Gražvydasa Kazakevičiusa“ – opowiada w
rozmowie z zw.lt dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego Walery Jagliński.

„Z pisma wynika, że ministerstwo nie mogło na dzień 31 sierpnia pozwolić nam na zostanie długim gimnazjum,
uzasadnia to tym, że decyzja Samorządu Miasta Wilna była częściowo niezgodna z prawem, gdyż w chwili
obecnej nie istnieje mechanizm prawny przekształcenia szkoły podstawowej w gimnazjum. W tym samym piśmie
dalej czytamy, że akredytacja Szkoły im. Szymona Konarskiego jest przewidziana na pierwszy kwartał 2018
roku” – tłumaczy Jagliński.

„Do 1 września 2017 akredytacja dotyczyła byłych szkół średnich, takich jak np. obecne Gimnazjum im. Wł.
Syrokomli czy Gimnazjum im. Joachima Lelewela. Był to naturalny proces na podstawie konkretnych ustaw. My
w tym momencie jesteśmy szkołą podstawową, mimo że mieliśmy 11-12 klasy, prawnie nie byli to nasi
uczniowie. Obecnie nie ma regulacji, w jaki sposób szkoła podstawowa może zostać gimnazjum. W tym okresie
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ministerstwo ma stworzyć zasady – przecież powinny istnieć na Litwie warunki powstawania nowych gimnazjów.
Termin naszej akredytacji jest natomiast już ustalony – to pierwszy kwartał 2018 roku” – podkreśla Walery
Jagliński.

Gražvydas Kazakevičius również podaje w rozmowie z BNS, że do 1 stycznia 2018 roku ministerstwo opracuje
zasady akredytacji szkół podstawowych w gimnazja.

Jak mówi dyrektor Jagliński, dzięki uwadze wobec spraw szkoły ze strony najwyższych polityków Polski i Litwy,
zezwolono w tym roku na otworzenie klas 11 w Szkole Konarskiego. Formalnie są dołączone do Gimnazjum im.
Jana Pawła II.

Do sprawy odniosła się dzisiaj także radna miasta Wilna, Edita Tamošiūnaitė.

Samorząd wrócił się do Ministerstwa Oświaty i Nauki, by akredytować te szkoły w tym roku szkolnym.
Ministersto szykuje kryteria jak takie szkoły powinny być akredytowane. Ministerstwo nic nie ma przeciwko
akredytacji szkół: Sz.Konarskiego, A.Puszkina, Szkoły w Fabianiszkach, tym bardziej, że to w gestii samorządu,
jakie szkoły mają zostać gimnazjami. Rada miasta zadecydowała, że w Wilnie powstaną jeszcze 3 nowe
gimnazja ( 33 głosów ZA, 3 wstrzymało się od głosu. Jeszcze zaznaczę, że nawet gdyby konserwatyści byli na
posiedzeniu, jest ich tylko 8).
Wszystko jest dobrze, uczniowie się uczą, Szkoły prężnie pracują, a ministerstwo szykuje poprawki do
regulaminu akredytacji“ – napisała Tamošiūnaitė na Facebooku.

W procesie akredytacji Szkoła im. Konarskiego będzie ubiegała się o status długiego gimnazjum o profilu
nowatorskiej przedsiębiorczości.
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