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Decyzja zapadła: polskich szkół średnich w Wilnie będzie mniej

Posiedzenie Rady Samorządu Miasta Wilna, fot.
wilnoteka/Bartosz Frątczak

Radnych nie wzruszyły prośby uczniów i rodziców, nie
przekonały argumenty przeciwników reformy - Rada Miasta
Wilna większością głosów zadecydowała o przekształceniu
dziewięciu stołecznych szkół średnich w podstawówki. Szkoły
z rosyjskim językiem nauczania: Ateities, Senamiesčio,
Saulėtekio, Centro, Aleksandro Puškino i Levo Karsavino,
litewska szkoła Fabijoniškių, polsko-rosyjska szkoła Lazdynai
i polska Szymona Konarskiego zostały pozbawione szansy na
zdobycie statusu gimnazjum.

Przed dwoma tygodniami stołeczna Rada podjęła decyzję w sprawie najstarszej polskiej szkoły w Wilnie: Szkoła
Średnia im. J. Lelewela, czyli dawna "Piątka", od września 2016 r. ma się przenieść z Antokola na Żyrmuny. W
nowym miejscu będzie mogła ubiegać się o status gimnazjum.

Podczas tego samego posiedzenia miała zapaść decyzja w sprawie reorganizacji dziewięciu innych wileńskich szkół.
Jeden zaledwie głos zadecydował wówczas, że wykonanie "wyroku" zostało przesunięte o dwa tygodnie. Czas
między posiedzeniami miał być wykorzystany na zapoznanie społeczności zainteresowanych szkół z planowanymi
zmianami. Jak się okazało, po upływie dwóch tygodni samorząd nadal nie ma opinii ze wszystkich szkół. Radni
AWPL proponowali projekt uchwały o reorganizacji szkół wycofać z porządku obrad, jednak większość członków
Rady zagłosowało przeciwko tej propozycji.

Podczas posiedzenia Rady przedstawiciele każdej z zagrożonych szkół zabrali głos. Rodzice i uczniowie prosili
władze miasta o to, by na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie podejmowały decyzji, które są
"stronnicze, krzywdzące i niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi". Przypomnieli między innymi, że zgodnie z
przyjętymi przez sejm poprawkami do Ustawy o oświacie, ostateczny termin wdrożenia reformy w systemie
szkolnictwa został przesunięty do 1 września 2017 r. A to oznacza, że szkoły, które nie zdążyły przystąpić do procesu
akredytacji programu kształcenia średniego i uzyskać status gimnazjum, mają na to jeszcze dwa lata. "Dopiero w tej
krytycznej sytuacji zrozumiałem sens słów: "Szkoła to nasz drugi dom" - stwierdził Marek Jodko, uczeń Szkoły
Średniej im. Sz. Konarskiego, który zabrał głow w imieniu swoich kolegów. 

Polskie szkoły: im. Sz. Konarskiego i Lazdynai chciały realizować program kształcenia o kierunku artystycznym.
Szansy na uzyskanie statusu gimnazjum zostały jednak pozbawione. Rządzący w Wilnie liberałowie i konserwatyści
uznali, że nie ma sensu zwlekać z reformą. Od 1 września 2015 r. te dwie placówki oraz siedem szkół rosyjskich i
litewskich będą działały jako podstawówki.

Na podstawie: Inf.wł.
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