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Ministerstwo Oświaty i Nauki jest gotowe do podjęcia pozytywnej decyzji ws. akredytacji polski szkół im. J.
Lelewela i Wł. Syrokomli. Szkoły powinny otrzymać akredytacje przed styczniem 2017 roku. Na jesień
akredytowane również zostaną polska szkoła w Zujunach i rosyjska w Wałczunach. Szkołom św. Kazimierza
w Miednikach i w Połukniu w rej. trockim, którym brakuje uczniów, zaproponowano inne rozwiązanie.

© DELFI (fot. R.Rotkiewicza)

„Decyzje, ile i jakich szkół potrzeba, podejmują założyciele – samorządy, ze swojej strony jesteśmy gotowi na różne
sposoby pomagać w realizacji tych decyzji, ale należy rozstawić wszystkie kropki nad „i” oraz dojść do
porozumienia” - podczas dyskusji na temat akredytacji sześciu szkół mniejszości narodowych, w której udział wziął
wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz, powiedziała minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė.

Mer Wilna Remigijus Šimašius zapewnił, że samorząd podjął decyzję o przekształceniu Szkoły im. J. Lelewela i
Szkoły im Wł. Syrokomli w gimnazjum. Zaznaczył, że budynek Szkoły im. J. Lelewela zostanie wyremontowany w
trybie priorytetowym i prace powinny zostać zakończone przed 1 września. Lelewel zostanie gimnazjum o kierunku
inżynieryjnym, a Syrokomlówka – o kierunku kształcenia humanistycznego.

Szkole im. św. Kazimierza w Miednikach brakuje uczniów, dlatego ministerstwo zaproponowało, jako wariant,
przekształcenie w filię Gimnazjum w Rukojniach.

Szkoła w Połukniu może 11 – 12 klasy połączyć z Gimnazjum Medeinos i w taki sposób otrzymać akredytację.
Podobny model zastosowano w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim.
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Litewski Sejm podjął decyzję o likwidacji szkół średnich przed 1 września 2017 roku. Na dzień dzisiejszy 10 szkół
średnich nie zostało podanych reorganizacji.

DELFI w sieciach społecznościowych:

Dołącz do nas na Facebook'u. Bądź poinformowany

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI.
Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.

Zaprenumeruj nas

Wybierzemy najciekawsze wydarzenia z Wilna, Wileńszczyzny oraz świata i wyślemy ich skrót na Twego maila

Błędny e-mail

    Zgadzam się z polityką prywatności i odpowiedzialności
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