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Podczas czwartkowej sesji radni samorządu Miasta Wilna decydowali o reorganizacji Szkoły Średniej
im. Joachima Lelewela w Wilnie. Chociaż podczas posiedzenia stołeczna Rada zaakceptowała
pierwsze czytanie projektu uchwały o niekompletowaniu w Szkole Średniej im. J. Lelewela klas 11-12,
słynna „Piątka" wciąż ma szanse otrzymać status tzw. „długiego gimnazjum". Bo teraz ta kwestia
będzie rozpatrywana w komitetach i pod obrady radnych ponownie trafi za trzy tygodnie, kiedy to
głosowanie może być w ogóle odmienne.

We czwartek radni Mista Wilna rozważali o przekształceniu legendarnej „Piątki" w szkołę podstawową i
od 1 września niekompletowania w niej klas 11-12.

1 września 2015 roku mija termin reorganizacji szkół średnich na gimnazja, progimnazja i szkoły
podstawowe.

Szkoła Średnia im. J. Lelewela ubiega się o status tzw. „długiego gimnazjum", chcąc realizować
program kształcenia specjalistycznego o kierunku inżynieryjnym.

Jak poinformowała przewodnicząca stołecznej frakcji AWPL, Renata Cytacka, radni tej partii zrobili
wszystko – zebrali podpisy przed radą, wytłumaczyli innym radnym argumenty, dlaczego nie można
likwidować klas 11-12 w szkole Lelewela. Podczas głosowania w pierwszym czytaniu AWPL wsparli
radni ze Związku Wolności, partii „Lietuvos sarašas", a przeciw głosowali konserwatyści i liberałowie,
zaś socjaldemokraci wstrzymali się od głosu, jednakże zapewniali o poparciu zachowania szkoły.
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„Nadal istnieje szansa zachowania klas 11-12 w szkole Lelewela, ponieważ we wtorek było dopiero
pierwsze czytanie. Teraz radni rozpatrzą szczegółowo tę kwestię w komitetach i podejmą słuszną
decyzję, ponieważ radni muszą reprezentować swoich mieszkańców, a nie zajmować się likwidacją
szkoły. Obecnie ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Oświaty i Nauki, które
jeszcze nie podjęło ostatecznej decyzji" – powiedziała Cytacka. Dodała, że skoro „Piątka" czyni
wszystko, by zostać gimnazjum o profilu inżyneryjnym, to radni muszą uwzględnić zdanie wspólnoty
szkolnej i podtrzymać jej decyzję.

Na posiedzeniu Rady zabrał głos w imieniu społeczności szkoły Andrzej Jankiewicz, który zwracając
się do radnych zapewnił, iż szkoła jest w pełni przyszykowana do akredytacji i zwracając się do
radnych poprosił o pozwolenie na podejmowanie dalszyk kroków ku akredytacji.

Radna z ramienia AWPL Edyta Tamošiūnaitė zaznaczyła, że tak samo jak i szkoła Lelewela, realizować
program o kierunku inżynieryjnym zamierza też wileńska szkoła Daukšos (z litewskim językiem
nauczania), której zezwolono na akredytację. „Dążymy do tego, prosimy, potrzebujemy, by nie były
stosowane podwójne standardy. Zarówno szkoła Daukšos, jak i Lelewela ma być akredytowana" –
powiedziała radna.

Społeczność szkoły Lelewela skierowała do mera Wilna Remigijusa Šimašiusa i radnych list z prośbą
o uwzględnienie starań i osiągnięć szkoły w dążeniu do realizacji programu naucznia początkowego,
podstawowego i średniego o kierunku inżynieryjnym. „Mamy nadzieję, że po powtórnej, nie stronniczej
ocenie działalności szkoły decyzja będzie przychylna dla naszych dzieci, które będą mogły pomyślnie
kontynuować naukę w swojej szkole" – czytamy w liście.

Autorzy listu zaznaczyli, że zgodnie z aktami prawnymi podczas reorganizacji sieci szkół ma być
przygotowany plan reorganizacji, który razem z dołączonymi projektami ma być rozpatrywany
publicznie i uzgadniany ze społecznościami szkolnymi. Takiej możliwości wspólnota szkoły Lelewela
nie miała. „Ponieważ zgodnie z aktami prawnymi nie były zrealizowane wszystkie wymagania, aby
interesy uczniów były zapewnione, społeczność szkolna zamierza zwrócić się do instytucji
praworządności" – czytamy w liście.
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