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Ile na szko³y? Ile na chodniki?
Ile na inwestycje? Na remonty? � te
i podobne pytania co roku stawiaj¹
sobie radni samorz¹dów wszystkich
szczebli w pracach nad bud¿etem. Co
jest najpilniejsze? Co trzeba zrobiæ
ju¿, a z czym mo¿na jeszcze pocze-
kaæ do nastêpnego roku?

�Tylko dotacje wolno nam w sa-
morz¹dach rozliczaæ, a pieni¹dze
subwencyjne s¹ pieniêdzmi, jak to siê
mówi potocznie, nieznaczonymi i sta-
nowi¹ jeden ze sk³adników dochodów
samorz¹du. Samorz¹d wiêc sam de-
cyduje, konstruuj¹c uchwa³ê bud¿e-
tow¹, w jaki sposób �rodki subwen-
cyjne zagospodarowuje. Inaczej mó-
wi¹c, �rodki, które teoretycznie s¹
przez nas traktowane jako �rodki na
edukacjê, równie dobrze mog¹ byæ
przeznaczone na przyk³ad na cele
melioracyjne� � mówi³a Hanna Ku-
ziñska, podsekretarz stanu w Minie-
strestwie Edukacji Narodowej w cza-
sie posiedzenia Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu w Senacie, pod koniec
2004 roku.

O tym, jakie argumenty prze-
wa¿¹ w decyzjach i na co zostan¹
przeznaczone pieni¹dze � zadecyduje
wola radnych i silniejsze lobby. Brak
chodnika to niebezpieczeñstwo.
Dziury w drodze � te¿. W dodatku �
te braki widaæ. G³upoty � nie. A przy-
najmniej nie od razu. I czêsto siê zda-
rza, ¿e wydanie pieniêdzy na eduka-
cjê wydaje siê mniej pilne ni¿ cokol-
wiek innego. Co z tego, ¿e bêdzie
mniej zajêæ w szko³ach? Efekt wi-
doczny bêdzie dopiero za parê lat, a
nie za kilka tygodni czy miesiêcy, jak
w przypadku remontu. Nienormal-
ne jest tylko to, ¿e miêdzy takimi
kwestiami trzeba wybieraæ.

Trochê d³ugi ten wstêp i abstrak-
cyjny? Otó¿ nie. Na ostatniej sesji
Rady Powiatu nasi radni brali udzia³
w debacie o�wiatowej, jak to siê dzie-
je raz w roku � przed uchwaleniem
bud¿etu na rok przysz³y.
- Wstêpem do dyskusji by³ szero-
ki materia³ na temat edukacji i szkó³,

G³upoty nie widaæ
dla których powiat strzelecki jest or-
ganem prowadz¹cym � mówi wice-
starosta Waldemar Gaida, jedno-
cze�nie przewodnicz¹cy Komisji
Edukacji Rady Powiatu. � Materia³
zawiera³ nie tylko opis obecnej sytu-
acji, ale równie¿ wnioski z niej wyni-
kaj¹ce i prognozy na przysz³o�æ,
zwi¹zane m.in. z przewidywanym
rozwojem sytuacji demograficznej na
naszym terenie. Moim celem by³o �
kontynuuje W. Gaida � pokazanie
bazy o�wiatowej, tego, co uda³o siê
nam w szko³ach osi¹gn¹æ � a dobit-
nym tego przyk³adem s¹ wiêcej ni¿
dobre wyniki egzaminów zewnêtrz-
nych: gimnazjalnego i maturalnego
czy programy �pedagog� i �granty
edukacyjne� oraz wysoko�ci �rod-
ków przeznaczanych na edukacjê w
naszym powiecie, a tak¿e zasygnali-
zowanie pewnych problemów, któ-
rych w tej kadencji radni ju¿ nie bêd¹
rozwi¹zywaæ, ale na pewno stan¹
przed nimi radni w nastêpnej kaden-
cji. Do nich nale¿y choæby temat pro-
cedur naboru i przysz³o�ci Zespo³ów
Szkó³ Specjalnych przy DPS-ach,
zw³aszcza dotyczy to placówki w
Zawadzkiem. Byæ mo¿e w sytuacji,
gdy przyjêcia do niej nowych
uczniów s¹ ograniczone, niez³ym
wyj�ciem bêdzie uruchomienie filii tej
szko³y w której� z placówek szkol-
nych w mie�cie. To jednak tylko przy-
k³ad i kwestia przysz³o�ci. W przy-
sz³o�ci trzeba bêdzie te¿ zadecydo-
waæ o czê�ci ZSZ nr 1 w Strzelcach
Opolskich, a dok³adnie � o obiekcie
przy ul. Ko�ciuszki. I to bêdzie siê
wi¹za³o nie tylko z ostatecznym roz-
strzygniêciem roszczeñ sióstr de
Notre Dame, do których ten budy-
nek kiedy� nale¿a³, ale i z odpowie-
dzi¹ na pytanie, czy nale¿y inwesto-
waæ w ten obiekt. Kolejny przysz³o-
�ciowy problem to zmniejszenie siê
ilo�ci uczniów w naszych szko³ach.
- Wspomnia³ Pan o pieni¹-
dzach...
- Pokazali�my radnym równie¿
zewnêtrzne �ród³a pozyskiwania fun-
duszy na cele edukacyjne � przez

powiat i samodzielnie przez szko³y.
W roku 2005 k³adli�my nacisk na tzw.
programy miêkkie (dziêki którym
mogli�my organizowaæ dodatkowe
zajêcia dla uczniów i nauczycieli) oraz
na doposa¿enie szkó³. O pozyskiwa-
niu �rodków szerzej mówili�my na
ten temat na ³amach naszego dwuty-
godnika ca³kiem niedawno � przy
okazji pocz¹tku roku szkolnego.

Niezbêdnym jednak dopowiedze-
niem jest, ¿e dziêki oszczêdno�cio-
wym gospodarowaniu, bêdziemy
mogli my�leæ tak¿e o pewnych zmia-
nach w uposa¿eniu nauczycieli w
przysz³ym roku. Z ca³¹ pewno�ci¹
mo¿na powiedzieæ, ¿e przymierzy-
my siê do nowych rozwi¹zañ graty-
fikacyjnych po otrzymaniu zapowie-
dzi wysoko�ci subwencji o�wiatowej
na przysz³y rok. Czê�æ pieniêdzy
mo¿emy wykorzystaæ na dodatek do
pensji dla najlepszych nauczycieli �
np. nazwany dodatkiem samorz¹do-
wym.
- Atmosfera by³a burzliwa?
- Wszystkie materia³y przed sesj¹
dog³êbnie analizowane s¹ w trakcie
posiedzenia komisji problemowych,
tak, by ju¿ na sesji nie k³óciæ siê, tyl-
ko podj¹æ merytoryczn¹ dyskusjê.
Tak by³o i tym razem. Natomiast dru-
gi temat �edukacyjny�, zwi¹zany z
wyk³adem dr Jana Cie�lika � rola
szko³y w procesie wychowania, rze-
czywi�cie wywo³a³ emocje, zw³asz-
cza u dyrektorów szkó³, ale my�lê,
¿e do tej kwestii dobrze by³oby sze-
roko powróciæ w kolejnym wydaniu
naszego dwutygodnika.
- Czy wobec tego ostatni¹ deba-
tê o�wiatow¹ mo¿na by podsumo-
waæ w taki sposób: o tym, jak¹ wagê
radni przywi¹zuj¹ do rozwoju
o�wiaty i jak uwa¿nie ws³uchiwali
siê w zaprezentowane problemy,
mieszkañcy bêd¹ mogli przekonaæ
siê w momencie konstruowania
bud¿etu na przysz³y rok?
- (�miech) Tak, to s³uszne stwier-
dzenie. Przynajmniej w czê�ci.

Marta Górka

Ogromnym wyró¿nieniem i wiel-
kim zaszczytem dla naszej spo³ecz-
no�ci szkolnej by³ udzia³ na uroczy-
stym podsumowaniu akcji w Pa³acu
Prezydenckim z udzia³em Prezyden-
ta RP Aleksandra Kwa�niewskiego,
które odby³o siê 27 wrze�nia br. W
Sali Kolumnowej Pa³acu Prezydenc-
kiego byli równie¿ obecni organiza-
torzy akcji oraz: Barbara Labuda - se-
kretarz stanu, Jacek Strzemieczny -
dyrektor Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i Piotr Pacewicz � z-ca redak-
tora naczelnego Gazety Wyborczej.
W tej podnios³ej uroczysto�ci, w trak-
cie której osobi�cie zosta³ wrêczony
certyfikat i dyplom �Szko³a z klas¹�,
wziêli udzia³ przedstawiciele szko³y,
dyrektor Eugeniusz Szymaniec oraz
nauczyciel koordynuj¹cy akcjê Grze-
gorz £ukasik.
Przez ca³y rok realizowali�my zada-
nia, które by³y oceniane przez recen-
zentów Centrum Edukacji Obywatel-
skiej i Gazety Wyborczej, wed³ug
nastêpuj¹cych zasad dobrej edukacji:
szko³a dobrze uczy ka¿dego ucznia,
szko³a ocenia sprawiedliwie, szko³a
uczy my�leæ i rozumieæ �wiat, szko-
³a rozwija spo³ecznie i uczy wra¿li-
wo�ci, szko³a pomaga uwierzyæ w
siebie i tworzy dobry klimat oraz
szko³a przygotowuje do przysz³o�ci.
Wybrali�my nastêpuj¹ce zadania: �Co

�Technikum z Klas¹�

Zespó³ nadpobudliwo�ci rucho-
wej znany jest od co najmniej 140
lat. Wystêpuje na ca³ym �wiecie.
Obecnie uznaje siê, ¿e w 70 proc.
przypadków choroba ma pod³o¿e ge-
netyczne. - Takich dzieci bêdzie
przybywaæ - mówi Ewa Zaremba.
Ju¿ to zreszt¹ obserwujemy: od 2-3
lat zg³asza siê do nas ich wiêcej (w
tym roku szkolnym tylko do mnie
zg³osi³o siê 8 dzieci, a przecie¿ s¹ i
inni specjali�ci). I stanowi to wyzwa-
nie nie tylko dla rodziców, ale i na-
uczycieli. Dlatego od 4 lat prowa-
dzimy w naszej Poradni warsztaty
dla nauczycieli nauczania zintegro-
wanego, którzy prowadz¹ zajêcia z
dzieæmi.
- Jakie objawy czy zchowania
dziecka mog¹ sugerowaæ, ¿e war-
to zasiêgn¹æ porady pedagoga?
- Diagnozowanie nale¿y do zespo-
³u specjalistów, nie tylko do pedago-
ga. A w zespole znajduj¹ siê i psy-
cholog, i psychiatra, i pedagog. Wa¿-
ne, ¿e ADHD nie diagnozuje siê u
dzieci poni¿ej 7 roku ¿ycia, ponadto
niepokoj¹ce objawy - zaburzenia
koncentracji, nadmierna impulsyw-
no�æ i nadruchliwo�æ - musz¹ wy-
stêpowaæ co najmniej przez pó³ roku
i nie byæ zwi¹zane z traumatyczny-
mi wydarzeniami w ¿yciu dziecka,
np. �mierci¹ kogo� w rodzinie, roz-
wodem rodziców, molestowaniem
seksualnym lub maltretowaniem.
- A wiêc co mo¿e budziæ obawy?
- Ju¿ we wczesnym dzieciñstwie
mo¿na zauwa¿yæ pewne oznaki, mo-
g¹ce �wiadczyæ o tym, ¿e kiedy� wy-
st¹pi zespó³ ADHD: problemy ze
spaniem, gwa³towne reakcje na krzyk
czy ha³as, zaburzenia w rozwoju mo-
torycznym, drêczenie zwierz¹t, nisz-
czenie zabawek, wspinanie siê na
meble i ró¿nego rodzaju przedmioty.
Trudno�ci z zabaw¹ w grupie. Ale,
jak powiedzia³am, istotne jest, by
zwróciæ uwagê, czy nie s¹ to objawy
przej�ciowe.

W domu nie mo¿e skupiæ siê na
codziennych zajêciach. Nie lubi za-
jêæ wymagaj¹cych wysi³ku umys³o-
wego. W szkole ma trudno�ci z kon-
centracj¹ uwagi, nie reaguje na pole-
cenia, zachowuje siê impulsywnie,
nie mo¿e usiedzieæ na jednym miej-
scu, chodzi po klasie w czasie lekcji,

W 30-osobowej klasie co najmniej 1 dziecko ma zespó³ nadpobudliwo-
�ci ruchowej - mówi Ewa Zaremba, pedagog z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. Dlatego ju¿ w zesz³ym roku
wspólnie z drug¹ pedagog - Katarzyn¹ Ma³yszk¹ - prowadzi³y grupy
wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, wg opracowanego przez siebie
programu. W tym roku podobne zajêcia w³a�nie siê rozpoczê³y; kolej-
na edycja ruszy wiosn¹, po feriach zimowych.

Dziecko trudne czy
nadpobudliwe?

udziela odpowiedzi przed dokoñcze-
niem pytania, przerywa innym. W
80 proc. przypadków nadpobudli-
wo�ci stwierdza siê dysgrafiê (trud-
no�ci z utrzymaniem kszta³tnego,
czytelnego pisma). Nie dokoñczyw-
szy jakiej� czynno�ci, zajmuje siê
inn¹. To wszystko rodzi okre�lone
konsekwencje. Dziecko ma znie-
kszta³cony odbiór s³uchania lekcji.
Trudno mu skupiæ uwagê na tema-
cie.  W efekcie udziela b³êdnych od-
powiedzi. To z kolei powoduje kry-
tykê nauczyciela, kary za niew³a�ci-
we zachowanie podczas lekcji. Po-
tem nastêpuje o�mieszenie przez ko-
legów, potem - odrzucenie. St¹d - wa-
gary, k³amstwa, oszustwa.
- Potem dziecko trafia do waszej
Poradni...
- I najpierw musi zostaæ zdiagno-
zowane. Je�li potwierdzi siê, ¿e rze-
czywi�cie cierpi na zespó³ nadpobu-
dliwo�ci ruchowej, rozpoczyna siê
terapiê. Czasem bywa ona wspoma-
gana farmakologicznie, lekami zapi-
sanymi przez psychiatrê. Jednak de-
cyzja o tym zawsze nale¿y do ro-
dziców: lekarz proponuje podawa-
nie leków, ale to rodzice wydaj¹ osta-
teczn¹ zgodê na ich stosowanie.
- Dziecko przechodzi terapiê i
wszystko wraca do normy?
- Terapia w takich przypadkach
jest procesem d³ugotrwa³ym. Wyma-
ga systematyczno�ci i konsekwen-
cji, zaanga¿owania sepcjalistów, ro-
dziców i nauczycieli, bo takiemu
dziecku nale¿y po�wiêciæ wiêcej cza-
su. W terapii prowadzonej w naszej
Poradni wszystkie metody i formy
uczenia dziecka dostosowane s¹ do
jego indywidualnych potrzeb. Ponie-
wa¿ ma ono trudno�ci z koncentracj¹
i ³atwo wszystko zapomina - uczy-
my metod mnemotechnicznych, u³a-
twiaj¹cych zapamietywanie. Uczy-
my tak¿e jak radziæ sobie z sytuacja-
mi trudnymi i w³a�ciwych zachowañ
spo³ecznych - bardzo wa¿ne jest
przeciwdzia³anie odrzuceniu przez
grupê rówie�ników. Najistotniejsze
jednak jest to, ¿e terapia wspiera
dziecko i rodziców, ³agodzi objawy
choroby, minimalizuje je, ale na razie
nie da siê wyleczyæ dziecka z zespo-
³em ADHD.

Rozmawia³a Marta Górka

Kochani Rodzice!

My, Wasze dzieci,
którym jest trudno w domu i w szkole,
które nie mog¹ siê skupiæ i usiedzieæ spokojnie,
które nie mog¹ pohamowaæ p³aczu, krzyku i z³o�ci,
które wszczynaj¹ bójki, bo rozpiera je dziwna energia i ¿ywio³owo�æ
których chaos my�lowy nie pozwala na zajêcie siê jedn¹ czynno�ci¹
i z zwi¹zku z tym nikt nas nie lubi, pos¹dza o z³o�liwo�æ i najchêtniej karze.
Tak bardzo marzymy, ¿eby�cie zauwa¿yli nasze starania, dobre chêci, do-
strzegli, ¿e jeste�my jednak co� warci, chocia¿ tyle � a mo¿e a¿ tyle,
Jak bardzo Was kochamy i potrzebujemy!

Wasze niespokojne dzieci
* * *

Zapraszamy Pañstwa � Rodziców dzieci w wieku 7-13 lat, którzy chc¹
wiedzieæ, uczyæ siê i pomagaæ dzieciom - na zajêcia warsztatowe w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5,

tel. 461 30 26.

Spotkania: 10 razy po 1,5 godziny. Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny.

Pierwsze spotkanie tej grupy odby³o siê wprawdzie 4 pa�dziernika, ale
mo¿na jeszcze sprawdziæ, czy s¹ wolne miejsca. Je�li nie - bêdzie mo¿na
wzi¹æ udzia³ w wiosennej edycji spotkañ.

Certyfikat dla szko³y

W gronie Laureatów

cd. ze str 1

cd. na str 6


