
Remigijus Šimašius pyta, jakich szkół chcą polskie
rodziny

wilnoteka.lt /pl/artykul/remigijus-simasius-pyta-jakich-szkol-chca-polskie-rodziny

Mer Wilna Remigijus Šimašius, fot. wilnoteka.lt

Działające w Wilnie szkoły polskie cieszyły się
w środę wyjątkowym zainteresowaniem władz.
Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli odwiedziła
minister oświaty i nauki Litwy Audronė
Pitrėnienė. Mer Wilna Remigijus Šimašius
wizytował aż trzy placówki: Gimnazjum im.
Jana Pawła II, Gimnazjum im. A. Mickiewicza i
Szkołę Średnią im. Wł. Syrokomli. Społeczności
kilku wileńskich szkół, w tym "Syrokomlówki", walczą o zachowanie statusu pełnowymiarowej szkoły z
klasami od 1 do 12.

"Kiedy obserwuję wiec, podczas którego mówi się, że ktoś rzekomo próbuje zniszczyć polską oświatę,
to wydaje mi się to niesprawiedliwe i nie do zaakceptowania. Jaki status będą miały szkoły, musi
zadecydować przede wszystkim polska społeczność miasta. Na razie widzę, że opinie są
podzielone: Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. A. Mickiewicza mają jedne stanowisko,
Szkoła im. Wł. Syrokomli - całkowicie odmienne. Dobrze by było, żeby społeczność nie poddawała się
naciskom polityków, lecz sama odpowiedziała sobie na pytanie, jakich szkół chcą polskie rodziny" - w
ten sposób w rozmowie z Wilnoteką mer Wilna Remigijus Šimašius podsumował spotkania w trzech
polskich szkołach miasta.

Gimnazja im. A. Mickiewicza i im. Jana Pawła II przeszły akredytację jako jedne z pierwszych w Wilnie.
"Mickiewiczówka" status gimnazjum ma od 1999 roku, Gimnazjum im. Jana Pawła II - od 2004 roku. O
ile jednak Gimnazjum im. Jana Pawła II jest szkołą 4-letnią, to Gimnazjum im. A. Mickiewicza
dotychczas miało również klasy od 5 do 8. Rada Miasta Wilna już podjęła decyzję o niekompletowaniu
od września 2015 r. klas 5. Stopniowo więc szkoła również przekształci się w 4-letnie gimnazjum.
Dyrekcjom obydwu szkół zależy na pozyskaniu uczniów ze zreorganizowanych placówek, które od
września utracą możliwość kompletowania klas 11.

"Nie możemy zatrzymać się w pół drogi. Jeśli podjęto decyzję o reorganizacji sieci szkół, trzeba się
tego konsekwentnie trzymać. Jeśli w ustawie przewidziane zostały wytyczne reformy, chciałoby się,
żeby było jak najmniej odstępstw o niej. Śmiesznie bowiem to wygląda, kiedy na miesiąc przed
zakończeniem reformy wypuszczany jest dżin z butelki - zaczyna się szukanie specyfiki szkół średnich"
- portal samorządowy vilnius.lt cytuje Adama Błaszkiewicza, dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Mer Wilna Remigijus Šimašius poinformował, że o przyszłości Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli, która
chce zostać tzw. "długim" gimnazjum z klasami od pierwszej do maturalnej, zadecydują wspólnie
stołeczny samorząd i resort oświaty. Samorząd wystosował już do ministerstwa zapytanie w sprawie
tej szkoły: czy wybrany przez nią model kształcenia odpowiada wymaganym kryteriom.

Na podstawie: vilnius.lt, inf.wł. 
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