Maria Rekść: Dbamy o to, by szkoła była jak najbliżej
ucznia
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W październiku aż w trzech szkołach rejonu wileńskiego odbyły się uroczystości inauguracyjne
gimnazjum. Ogółem status gimnazjum w rejonie stołecznym ma 15 szkół. W listopadzie odbędzie się
kolejna inauguracja w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu.
„Bardzo się cieszymy z tego wyniku. To wielkie osiągnięcie naszego rejonu. Samorząd zawsze dążył
do tego, by szkoła była jak najbliżej ucznia i stwarzamy wszelkie warunki, by nasze dzieci uzyskały
wykształcenie średnie. Przyznanie statutu gimnazjum oznacza, że nasze szkoły mają przyszłość i
mogą się dalej rozwijać" – powiedziała naszemu portalowi mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
W październiku tego roku aż w trzech szkołach należących do gestii samorządu rejonu wileńskiego
odbyły się uroczyste inauguracje gimnazjum – w gimnazjach im. ks. J. Obrembskiego i Wielkiego
Księcia Olgierda w Mejszagole oraz w jedynej na Litwie szkole noszącej imię znanej litewskiej
pedagog Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu.
20 listopada tego roku odbędzie się kolejna inauguracja w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w
Podbrzeziu, a w kwietniu następnego roku – w Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym
Borze.
„Należy zaznaczyć, że oświata w rejonie wileńskim jest dziedziną priorytetową. W rejonie wileńskim
odnotowywany jest ciągły wzrost odsetka odnawianych szkół. W sporządzonym w bieżącym roku
rankingu samorządów rejon wileński zajmuje jedno z czołowych miejsc spośród 60 samorządów – w
roku ubiegłym odnowiono aż 43.4 proc. placówek oświatowych. Wskaźnik ten w rejonie wileńskim jest
lepszy niż w samej stolicy. Oczywiście dbamy o to, by polepszyć bazę materialną naszych placówek i
nie chodzi tu wyłącznie o wyposażenie gimnazjów. Ważne jest to, by każda szkoła w rejonie była
atrakcyjna i konkurencyjna, miała odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie w postaci tablic
interaktywnych, komputerów i innego niezbędnego sprzętu do realizacji programów nauczania" –
zaznaczyła Rekść.
Ogółem status gimnazjum w rejonie stołecznym ma 15 szkół.
„W najbliższym czasie o statut gimnazjum będą się ubiegać kolejne dwie szkoły naszego rejonu:
Szkoła Średnia w Mickunach i Szkoła Średnia w Rukojniach. Należy zauważyć, że większość jeszcze
nieakredytowanych szkół średnich rejonu wileńskiego (chodzi mi o Szkołę Średnią w Ławaryszkach,
której akredytowanie planowaliśmy na I półrocze br., ale decyzją Ministerstwa Oświaty i Nauki
akredytację odłożono, czy planowane na II półrocze br. akredytacje szkół: im. św. Jana Bosko w
Jałówce, im. Juliusza. Słowackiego w Bezdanach, Bujwidzach, im. św. Kazimierza w Miednikach i inne)
może sprostać kryteriom akredytacyjnym" – zaznaczyła mer rejonu wileńskiego.
Jak zaznaczyła, Komisja Akredytacyjna uwzględnia wiele czynników, m. in.: osiągnięcia uczniów
poprzez ich udział w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach, projektach, wyniki egzaminów
maturalnych, systematyczność uczęszczania na lekcje, liczba otrzymanych świadectw dojrzałości za
trzy ostatnie lata, kwalifikacje nauczycieli i administracji szkoły, udzielanie odpowiedniej pomocy
dydaktycznej i metodycznej dla uczniów uczących się według programu szkoły średniej i oczywiście
baza materialna placówki oświatowej.

W 2015 roku ma być ostatecznie zrealizowany na Litwie plan reorganizacji sieci szkół. Szkoły średnie,
których programy nie przejdą procesu akredytacji, zostaną przekształcone w szkoły podstawowe lub
progimnazja.
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