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Szkoły, które nie zdążyły z akredytacją
programu kształcenia średniego, mają na to
jeszcze dwa lata. Sejm przyjął poprawkę do
artykułu 41 Ustawy o oświacie, na mocy której
ostateczny termin wdrożenia nowego systemu
edukacji przesunięty został o dwa lata, tj. do 1
września 2017 roku.

Zgodnie z Ustawą o oświacie, od 1 września 2015 r. na Litwie miało nie być szkół średnich. W ich
miejsce miały powstać albo gimnazja, albo szkoły podstawowe, albo progimnazja. Nie wszystkie szkoły
zdążyły jednak - z różnych powodów - przejść proces akredytacji. Problem ten dotyczył zarówno szkół
mniejszości narodowych, jak i szkół litewskich. Najwięcej takich szkół jest w Wilnie, ale również w
rejonach wileńskim, szyrwinckim, w Kownie, ogółem - około 20 placówek. 

Wiosną 2015 r. w sejmie złożony został projekt poprawek do Ustawy o oświacie. W początkowej wersji
proponowano termin przejścia na nowy system przesunąć o trzy lata, do 2018 roku. Ostatecznie
jednak termin został przedłużony o dwa lata. Decyzja zapadła na ostatnim posiedzeniu wiosennej sesji
parlamentu. Za głosowało 78 posłów, 4 - przeciwko, 8 wstrzymało się od głosu.

Jak powiedziała Wilnotece jedna z autorek projektu, posłanka Irena Šiaulienė (Partia
Socjaldemokratyczna), przyjęte poprawki nie wprowadzają żadnych zmian w systemie oświaty. Po
prostu szkoły, które nie zdążyły przejść proces akredytacji, otrzymały szansę uzyskania statusu
gimnazjum. Jak zastrzegła, ostateczna decyzja w sprawie statusu każdej konkretnej szkoły jest w gestii
samorządu, na którego terenie ta placówka się znajduje.

Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego
w rozmowie z Wilnoteką powiedział, że jest to ważna decyzja, jej przyjęcie poprzedziły miesiące
starań, rozmów i dyskusji. 
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