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wy¿sze poziomy edukacji, ucznio-wie wydaj¹ siê coraz bardziej znie-chêceni i wyobcowani: coraz rzadziejinteresuj¹ ich lekcje, coraz rzadziejczuj¹ siê doceniani i coraz mniej lubi¹chodziæ do szko³y. Narasta te¿ lêkprzed lekcjami oraz - uczucie nudy �mówi³a socjolog, dr Anna Giza na³amach �Dziennika £ódzkiego�. Pro-wadzone na terenie naszego powiatubadania równie¿ potwierdzaj¹:uczniowie nie lubi¹ szko³y (o tymszerzej napiszemy w nastêpnym nu-merze). Czy wobec tego da siê j¹ trak-towaæ jak �drugi dom�?Takiego w³a�nie sformu³owania u¿y³w swoim wyst¹pieniu wicestarostaWaldemar Gaida na uroczysto�ci roz-poczêcia roku szkolnego w strzelec-kim Zespole Szkó³  nr 1.Od 8 lat powiat strzelecki jest orga-nem prowadz¹cym dla kilku placó-wek o�wiatowych. Niew¹tpliwiewiele w tym czasie w nich siê zmie-ni³o, i to na korzy�æ. Dziêki pozy-skaniu zewnêtrznych �róde³ finanso-wania du¿o zainwestowano w to, bypoprawi³y siê warunki nauki i upra-wiania sportu. Z kolei system gran-tów finansowanych z bud¿etu powia-tu umo¿liwi³ rozszerzenie pozalek-cyjnej oferty edukacyjnej i rekreacyj-nej szkó³. Ale z tego nie korzysta tyleosób, ilu chcieliby widzieæ pomys³o-dawcy. Czê�æ uczniów nie jest w ogó-le zainteresowana ¿adnymi dodatko-

wymi zajêciami � i to bez wzglêdu naich rodzaj i tematykê. Czê�æ twier-dzi, ¿e nawet chcia³aby wzi¹æ w nichudzia³, ale ...na przeszkodzie stoi roz-k³ad jazdy PKS i PKP.Jak wiêc i czy w ogóle da siê budo-waæ mocne wiêzi uczniów ze szko³¹?I czy w dzisiejszym �wiecie s¹ oneniezbêdne? Ze szko³y uczniowie maj¹wynie�æ okre�lony zasób wiadomo-�ci i umiejêtno�ci, który u³atwiæ maim start w doros³e ¿ycie. Ale czy dotego trzeba jakich� szczególnychzwi¹zków emocjonalnych? I wresz-cie - czy tego oczekujemy w relacjachszko³a - uczeñ?O tym, czego nale¿y spodziewaæ siêw roku szkolnym 2006/2007 mówi³dyrektor Eugeniusz Szymaniec. Nietylko w nauczaniu (cel � lepsze wy-niki egzaminów maturalnych), ale i wwychowaniu. Polegaæ to bêdzie m.in.

na zmianie funkcji oceny z zachowa-nia, która bêdzie mieæ teraz wp³ywna promocjê do nastêpnej klasy iwprowadzeniu tzw. �dzienniczkaucznia�, który ma stanowiæ kana³wymiany informacji miêdzy szko³¹(lub firm¹, w przypadku gdy uczeñ

Wed³ug danych Regionalnego O�rod-ka Polityki Spo³ecznej w Opolu wlipcu 2006 w domach dziecka w wo-jewództwie opolskim znajdowa³o siê616 dzieci. Z samego powiatu strze-leckiego na dzieñ 1.09.2006 r. do do-mów dziecka trafi³o trzydzie�ciorodwoje dzieci. Czy one musia³y tamtrafiæ? Czy musz¹ tam pozostaæ? Boprzecie¿ nawet najlepszy dom dziec-ka nie jest w stanie nauczyæ kochaæ �wiêc mo¿e Ty to zrobisz? Mo¿e wTwoim domu znajdzie siê miejsce dlaopuszczonego i pokrzywdzonegoprzez los dziecka? Wystarczy, ¿edasz mu dom i obdarzysz go mi³o-�ci¹, a ono bêdzie Ci wdziêczne dokoñca ¿ycia.
Spe³niaj¹c kilka warunków

mo¿esz daæ szansê normalnego
rozwoju choæby jednemu dziecku.
Wed³ug ustawy o pomocy spo³ecz-
nej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.
U. Nr 64 poz. 593 z pó�n.zm.) s¹
to:
1. rêkojmia nale¿ytego wykony-

wania zadañ rodziny zastêp-
czej,

2. sta³e miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

3. korzystanie z pe³ni praw cy-
wilnych i obywatelskich,

4. korzystanie z pe³ni w³adzy ro-
dzicielskiej,

5. wywi¹zywanie siê z obowi¹z-
ku ³o¿enia na utrzymanie oso-
by najbli¿szej lub innej osoby,
gdy ci¹¿y na nich taki obowi¹-
zek z mocy prawa lub orzecze-
nia s¹du,

6. dobry stan zdrowia, umo¿li-

Nawet najlepszy dom dziecka
nie nauczy kochaæ

wiaj¹cy opiekê nad dzieckiem,
co zosta³o stwierdzone za�wiad-
czeniem lekarskim,

7. odpowiednie warunki mieszka-
niowe oraz sta³e �ród³o utrzy-
mania,

8. uzyskanie pozytywnej opinii
o�rodka pomocy spo³ecznej
w³a�ciwego ze wzglêdu na miej-
sce zamieszkania,

Mo¿esz zostaæ jedn¹ z rodzin za-
stêpczych, np.:
1. rodzin¹ spokrewnion¹ z dziec-

kiem,
2. rodzin¹ niespokrewnion¹ z

dzieckiem,
3. zawodow¹ niespokrewnion¹ z

dzieckiem,
* wielodzietn¹,
* specjalistyczn¹,
* o charakterze pogotowia ro-

dzinnego,Aktualnie w powiecie strzeleckimfunkcjonuje 51 rodzin zastêpczych,w których przebywa 74 dzieci. Czter-dzie�ci trzy rodziny to rodziny za-stêpcze spokrewnione z dzieckiem,w których przebywa sze�ædziesi¹ttroje wychowanków, a siedem rodzinto rodziny zastêpcze niespokrewnio-ne z dzieckiem ( w tym jedna rodzinape³ni funkcje rodziny niespokrewnio-nej i zawodowej niespokrewnionej ocharakterze pogotowia rodzinnego), wktórych znajduje siê jedena�cioro dzie-ci. Martwisz siê, ¿e nie poradziszsobie finansowo? ¯e nie staæ Ciê nautrzymanie dziecka? Nie obawiaj siê,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-nie w Strzelcach Opolskich Ci pomo-¿e.

Ka¿da rodzina zastêpcza otrzy-muje pomoc pieniê¿n¹ na czê�ciowepokrycie kosztów utrzymania dziec-ka, która uzale¿niona jest od wiekudziecka, stan zdrowia, stopnia nie-dostosowania spo³ecznego oraz do-chodów dziecka (renta rodzinna, do-datek do sierot zupe³nych, dochodyuzyskiwane z maj¹tku dziecka).Pierwszym i najwa¿niejszymkrokiem, jaki musisz podj¹æ by mócpomagaæ innym to zg³oszenie siê nabezp³atne szkolenie kwalifikacyjnedo pe³nienia roli rodzica zastêpcze-go. Na spotkaniach tych omawianes¹ zagadnienia z zakresu prawa, psy-chologii i pedagogiki. Szkolenia te pro-wadz¹ dwa o�rodki: O�rodek Adop-cyjno - Opiekuñczy przy ulicy Bu-dowlanych 4 w Opolu, numer telefo-nu: (077)456-55-86 oraz O�rodekAdopcyjno � Opiekuñczy przy uli-cy Kominka 1 mieszcz¹cy siê rów-nie¿ w Opolu, numer telefonu:(077)441-15-00.PCPR w Strzelcach Op. zapew-nia równie¿ sta³y kontakt z psycho-logiem, psychoterapeut¹ i prawni-kiem, wszystkie te porady s¹ bez-p³atne.Jeste� zainteresowany/a? Maszserce pe³ne mi³o�ci i chêci niesieniapomocy innym? Przyjd� do Powia-towego Centrum Pomocy Rodziniew Strzelcach Op. mieszcz¹cego siêprzy ulicy Chrobrego 5. Nie mo¿eszprzyj�æ, zadzwoñ: (077)461-33-81.My na pewno Ci doradzimy.Nie czekaj d³u¿ej, pomó¿ poma-gaæ.
Gra¿yna Mikosz

odbywa w niej praktykê zawodow¹)a domem o uczniu � jego nieobecno-�ciach, zachowaniu itp.- To zupe³na nowo�æ � stwierdzadyrektor Szymaniec. � Opracowali-�my tre�æ na ka¿d¹ ze stron tego 32-kartkowego zeszytu, zgodnie z wy-tycznymi jego prowadzenia. Zasad¹jest, ¿e uczeñ sam wpisuje swoje go-dziny nieobecno�ci i tego samego dniaprzedstawia je rodzicom; natomiastna lekcji wychowawczej wycho-wawcy bêd¹ sprawdzali te wpisy).To realizacja zapowiadanej w szko-³ach przez Ministra Edukacji nowejpolityki � 4 x P: porz¹dek, presti¿,prawo, patriotyzm, przy czym napierwszym miejscu � zaznacza � wid-nieje porz¹dek.W czasie inauguruj¹cego rok szkolnyspotkania dyrektor Szymaniec po¿e-gna³ odchodz¹ce na emeryturê dwienauczycielki zawodu: p Bia³kowsk¹i Niewczas i wspomnia³ o dwóchuczennicach zg³oszonych w czerw-cu przez szko³ê jako kandydatki dostypendium Prezesa Rady Mini-

strów. S¹ nimi: Monika Warzecha zkl. IV Bek i Beata Lachowicz z Li-ceum o profilu socjalnym. Niestety,do szko³y do 12 wrze�nia nie dotar³a¿adna informacja o decyzjach w spra-wie tych wniosków.

Poza uczniami nikt nie lubi waga-
rów. Ani szko³a, która musi siê  t³u-
maczyæ z niskiej frekwencji, ani ro-
dzice, od których wymaga siê termi-
nowego usprawiedliwienia nieobecno-
�ci dziecka w szkole.

Polscy uczniowie wagaruj¹ coraz
czê�ciej. Prezentowane w prasie wy-
niki badañ absencji w szkole s¹ za-
trwa¿aj¹ce /raport MEN/. Wynika z
nich, ¿e lekcji unika co 4 uczeñ szko-
³y zawodowej i co 10 gimnazjalista.
Najwiêcej wagarowiczów jest w�ród
uczniów na zachodzie Polski, a naj-
mniej na wschodzie. Najwiêcej lekcji
opuszczaj¹ uczniowie szkó³ ponad-
gimnazjalnych, zw³aszcza liceów pro-
filowanych, gdzie wagaruje 22%
uczniów, z czego po³owa ich nieobec-
no�ci jest nieusprawiedliwiona. Po-
dobnie jest w technikach i zawodów-
kach. Zdarza siê, ¿e na lekcje przy-
chodzi zaledwie 70 proc. uczniów. W
ogólniakach - �rednio 86 proc., w gim-
nazjach - 88 proc.

Wojnê wagarom, a raczej wagaru-
j¹cym uczniom wytacza Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Recept¹ ma
byæ umieszczanie na �wiadectwie licz-
by godzin opuszczonych przez
ucznia. � �Bêdzie to informacja dlanastêpnego nauczyciela, dyrektora
kolejnej szko³y lub rektora uczelni, zkim ma do czynienia� - uzasadnia
Orzechowski. wiceminister edukacji.
Ten pomys³ nie jest nowy. Informa-
cja o nieobecno�ciach by³a ju¿ na �wia-
dectwach, ale zniknê³a bez echa w
po³owie lat 90.

Czy szykowana przez MEN
spektakularna akcja wymierzona w
wagary ma szansê powodzenia? Zda-
nia s¹ podzielone. Uczniowie g³osz¹,
i¿ �kilkugodzinne, a nawet kilku-
dniowe przerwy w uczêszczaniu doszko³y nikomu jeszcze nie zaszkodzi-³y�. Znam wielu nauczycieli przeko-
nuj¹cych, ¿e �jedynym sposobemograniczenia wagarów jest przerzu-cenie ich konsekwencji z dziecka na
rodzica. Tak jak na Zachodzie, gdzierodzic nie mo¿e lekk¹ rêk¹ usprawie-dliwiaæ wszystkich nieobecno�ci, a za
wagary p³aci. W Polsce kary gro¿¹tylko uczniom wy³¹cznie za godzinynieusprawiedliwione. Je�li przekro-
czy ich limit, ma obni¿an¹ ocenê zzachowania�. By³y minister eduka-
cji w rz¹dzie Belki Miros³aw Sawicki
jest pewien, ¿e �informacja o waga-rach na �wiadectwie lekko zdyscypli-nuje uczniów, ale nie poprawi fre-
kwencji znacz¹co�.
WAGARY � to nieuzasadniona, zpunktu widzenia w³adz szkolnych;
wykluczaj¹ca np. chorobê, jedno- lubwielokrotna, celowa nieobecno�æucznia na obowi¹zkowych zajêciach

szkolnolekcyjnych . Jest ich kilka ro-dzajów:
* wagary okazjonalne � przytra-
fiaj¹ce siê nawet najlepszym i bardzo
sumiennym uczniom. Nie planowa-
ne. Ich powodem mo¿e staæ siê
wszystko: przypadkowe spotkanie
kogo� w drodze do szko³y, padaj¹cy
ulewny deszcz czy zwyk³a ludzka
chandra.
* wagary taktyczne � przemy�lane
i z punktu widzenia ucznia uzasad-
nione. Mo¿e to byæ np. wolny dzieñ
przed powa¿nym sprawdzianem,
przeznaczony na spokojn¹ powtór-
kê materia³u.
* wagary ze strachu -  przed  do-
cinkami kolegów, konkretnym na-
uczycielem, kolejn¹ jedynk¹.
* wagary manifestacyjne � jako
bojkot np. wobec metod stosowa-
nych przez nauczyciela, zasad obo-
wi¹zuj¹cych w szkole, decyzji rodzi-
ców.
* wagary programowe � gdy ucznia
w ogóle nie interesuje ani nauka ani
chodzenie do szko³y i nie boi siê on
konsekwencji.

Zmor¹ nauczycieli s¹  wagary zazgod¹ rodziców, którzy na  kartecz-
kach pisz¹ �Proszê usprawiedliwiæwszystkie nieobecno�ci syna/córki nazajêciach lekcyjnych w maju�.

Zmierzaj¹c siê z problemem wa-
garów trzeba byæ �wiadomym, ¿e
wagary to dzia³ania przede wszyst-
kim indywidualne. Bo indywidualno-
�ci¹ jest ka¿de nasze dziecko, ka¿dy
nasz uczeñ, którego chcemy wycho-
waæ na uczciwego, m¹drego, toleran-
cyjnego i prawdomównego cz³owie-
ka. Wiele razy pisa³am o wychowa-
niu w rodzinie i w szkole, podkre�la-
j¹c znaczenie szacunku do m³odego
cz³owieka, wsparcia w samodzielnym
jego my�leniu i dokonywaniu wybo-
rów, konsekwencji w przestrzeganiu
przyjêtych norm i zasad, odpowie-
dzialno�ci za siebie samego, za ¿ycie
w³asne i innych. Wychowanie cz³o-
wieka przez cz³owieka jest najpiêk-
niejszym aktem spo³eczno-moral-
nym. Ale jest pewien warunek, ¿e
m¹dry i odpowiedzialny cz³owiek
chce wychowaæ m¹drego i odpowie-
dzialnego cz³owieka. Nie cwaniaczek
cwaniaczka, nie k³amca � k³amcê. Je-
�li nie zrozumiemy tego, to w ¿yciu
dzieci panoszyæ siê bêd¹ wagary, agre-
sja i przemoc, narkotyki i nieuctwo.
A  my bêdziemy musieli zw¹tpiæ w
nasz¹ przysz³o�æ jako rodzice, na-
uczyciele, kraj. I niczego nie uzdrowi
choæby i tysi¹c rozporz¹dzeñ Mini-
stra Edukacji Narodowej.Ma³gorzata £oskot

PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna

¿e w dniu 18 pa�dziernika 2006 roku o godzinie 1120 w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbê-
dzie siê IV przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomo-
�ci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Kad³ubie przy ul. Wodnej nr 13,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni
u¿ytkowej 792,64 m2. Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 1156/
2 o powierzchni 0,4852 z mapy 7, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr
51749 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 100.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny � 1.000,00 z³
Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  5.000,00 z³

Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 12 pa�dziernika 2006 r.
na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,

Bank Spó³dzielczy Le�nica, Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek
nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.

Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, za-
licza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci, a w przypadku odst¹pie-
nia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego �
przepada.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami, pod numerem telefonu
0-77-4401-740.

WAGARY � czyj to problem?

 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

dok. ze str. 1
Radosny(?) pocz¹tek

Wicestarosta W. Gaida: �Szko³a to
drugi dom�

Uczniowie:
�¯eby ten rok siê
skoñczy³�


