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POWIAT STR Z E LE C K I

Wszystkim ¿yczê satysfakcji
dok. ze str. 1
cie¿ ocenianym nie w szko³ach. Po stronie plusów nale¿y te¿ zapisaæ nie tylko uczestnictwo wielu uczniów w
olimpiadach przedmiotowych i konkursach, ale i zdobyte przez nich laury na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, ³¹cznie z tymi najwy¿szymi, otwieraj¹cymi drogê na studia. Dodaæ
trzeba, ¿e zupe³nie niele wypad³y tak¿e egzaminy zawodowe w
ZSZ nr 1 w Strzelcach
Op. To wszystko, o
czym mówiê, wiadczy o poziomie nauczania w szko³ach,
dla których powiat
strzelecki jest organem
prowadz¹cym, a wiêc
 tak¿e jakoci oraz zaanga¿owaniu kadry.
- Rozumiem, ¿e
jako organ prowadz¹cy powiat wynagradza nauczycieli
adekwatnie do wyników, czyli - wysoko?
- Mylê, ¿e nie mog¹ narzekaæ. Robilimy niedawno porównanie wysokoci dodatków do pensji nauczycielskich, a wiêc  motywacyjnego, funkcyjnego mieszkaniowego, wiejskiego
oraz za warunki pracy. Te, które wyp³acane s¹ naszym nauczycielom nale¿¹
do najwy¿szych w województwie
opolskim.
- Ta opinia nie rozmija siê z odczuciami nauczycieli na temat wysokoci ich p³ac?
- S¹ to zarobki zupe³nie przyzwoite; dodam jeszcze, ¿e dodatki s¹ obowi¹zkowo konsultowane ze zwi¹zkami zawodowymi.
- Efekty nauczania ciesz¹, szko³y maj¹ wiêcej pieniêdzy  jaki zbyt
sielski obraz tu siê rysuje...
- To prawda, ¿e szko³y maj¹ wiêcej
pieniêdzy, ale przecie¿ te dodatkowe
pieni¹dze  ponad subwencjê owiatow¹ otrzymywan¹ z bud¿etu pañstwa - nie spadaj¹ z nieba. Najpierw
trzeba je znaleæ, a potem  zastanowiæ siê, z czym, to znaczy z jakim
pomys³em wyst¹piæ i jak opracowaæ
dobre projekty, ¿eby je zdobyæ. Na
granty edukacyjne, o których mówilimy ju¿ kiedy na tych ³amach  rozpisalimy konkurs wród nauczycieli,
a radni wyasygnowali pieni¹dze z bud¿etu powiatu. Staramy siê tak¿e o
rodki zewnêtrzne. Robi¹ to równie¿
z w³asnej inicjatywy nauczyciele, a
tak¿e  sami uczniowie, czego bardzo
dobrym przyk³adem mo¿e byæ LO w
Zawadzkiem. I co najwa¿niejsze - te
zewnêtrzne rodki udaje siê nam uzyskaæ. Wród przedsiêwziêæ sfinansowanych dziêki nim mo¿na wymieniæ:
program integracyjny na rzecz spo³ecznoci romskiej (fundusze uzyskalimy z MSWiA), projekt zwi¹zany z
nauczaniem historii i kultury lokalnej
(pomóg³ nam Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej), projekt Dinozaur (o

którym szerzej piszemy w innym
miejscu), czy wspó³pracê miêdzynarodow¹ szkó³. Dodam, ¿e gdyby
nie fundusze zewnêtrzne  nie uda³oby siê nam sfinansowaæ tak du¿ych
inwestycji i remontów w placówkach
szkolnych, jak te w ostatnim roku.
S¹ to rodki Unii Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki,
Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i
Sportu (MENiS),
Funduszu Ochrony
rodowiska..
-Lista tych inwestycji i remontów jest
d³uga?
-Nie ma praktycznie
placówki, w której
wszystko pozosta³o
po staremu. Najwiêksza inwestycja to
w³anie zakoñczony
drugi etap budowy sali gimnastycznej z kompleksem boisk w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich plus remont elewacji
i dachu oraz malowanie wnêtrz szko³y. W strzeleckim ZSZ nr 1 przebudowana zosta³a czêæ hal warsztatowych: na sale do gimnastyki korekcyjnej i na pracowniê komputerow¹;
czêciowo zosta³y wymienione okna,
a w budynku przy ul. Kociuszki
remont przesz³y sanitariaty. W strzeleckim Zespole Szkó³ Specjalnych
tak¿e czêciowo wymieniono okna i
instalacjê elektryczn¹, a wietlica zosta³a nieco przebudowana i dostosowana do potrzeb programu romskiego. Zakres prac w ZSZ w Zawadzkiem obejmowa³: wymianê czêci stolarki okiennej, owietlenia i wymianê stropu oraz remont sali gimnastycznej. Tak¿e w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Zawadzkiem do koñca wrzenia oprócz wymiany stolarki okiennej chcemy odwie¿yæ toalety, tak by zd¹¿yæ z tym przed zjazdem z okazji 60-lecia szko³y. W
SOSW w Lenicy wymieniona zosta³a instalacja kanalizacyjna i czêciowo  ogrodzenie, ale prawdziwa
inwestycja dopiero przed nami. Niedawno rozstrzygniêty zosta³ przetarg na budowê boisk zewnêtrznych
w Orodku. Bêdzie to wspólna inwestycja powiatu i gminy Lenica.
Z dwóch asfaltowych boisk, jak i
bie¿ni bêd¹ korzystaæ nie tylko podopieczni SOSW, ale i uczniowie lenickiego gimnazjum.
- Jaki bêdzie ten rok szkolny?
- ¯yczê wszystkim, by by³ jak
najlepszy, i to zarówno pod wzglêdem efektów nauczania, jak i finansowym  dla placówek owiatowych
i kadry nauczycielskiej. By w czerwcu przysz³ego roku ka¿dy z naszych
uczniów i nauczycieli móg³ z satysfakcj¹ powiedzieæ: cieszê siê, ¿e
wybra³em tê szko³ê.
Rozmawia³a Marta Górka

Czy widzia³e potwora?
O projekcie pn. Widzia³e potwora z okolic Opola?, który uzyska³ akceptacjê Programu M³odzie¿, by³o
ju¿ g³ono jaki czas temu Pierwszego
maja rozpoczê³a siê bowiem realizacja
fazy przygotowawczej. Dzi pora powróciæ do tematu, bo miêdzynarodowe spotkanie tu¿, tu¿.
Uczestnikami projektu jest 45
osób  m³odzie¿ z czterech pañstw:
Wêgier, Holandii, Niemiec i Polski.
Spotkanie m³odzie¿y i prowadzenie
wspólnych badañ odbêdzie siê w
dniach do 3 do 11 wrzenia 2005 roku.
Wyniki prac zostan¹ opublikowane.
Jestemy przekonane, ¿e praca w
grupach miêdzynarodowych sprzyjaæ
bêdzie pog³êbieniu wiêzi i lepszemu
porozumieniu m³odzie¿y z ró¿nych
krajów. Rozbudzi zainteresowania sta-

nem rodowiska naturalnego, przesz³oci¹ i teraniejszoci¹ tego regionu, a co za tym idzie jego popularyzacj¹ w wiecie. Bêdzie to te¿ sposobnoæ dla naszych uczniów pog³êbienia umiejêtnoci porozumiewania
siê w ró¿nych jêzykach.
Odbêd¹ siê m.in.: badania na terenie wykopalisk w Krasiejowie pod
kierownictwem Krzysztofa Ksi¹¿kiewicza - pracownika Uniwersytetu Opolskiego, uczestnicy zapoznaj¹
siê z osobliwociami przyrody okolic Góry w. Anny, zwiedz¹ Wieliczkê i Kraków, spotkaj¹ siê z przedstawicielami Samorz¹du Powiatowego w Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Opolskich.
Ilona Piontek
Renata Hurek

To nie by³ przypadkowy wybór

- odpowiedzia³ Franciszek Minor, opolski kurator na pytanie, dlaczego akurat Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich
zosta³ wybrany jako miejsce wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego.
- Chcielimy w ten sposób podkreliæ, jak wiele w³adze samorz¹dowe robi¹ tu dla poprawy warunków
kszta³cenia. Zewnêtrzne egzaminy maturalne i potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe - które oceniane s¹
poza murami szkó³, a tak po raz
pierwszy zosta³y przeprowadzone
w tym roku, stanowi¹ dla nas najwa¿niejszy punkt odniesienia dla
oceny efektów nauczania w szko³ach
ponadgimnazjalnych w województwie opolskim. W porównaniu
wszystkich wyników - szko³y, dla
których powiat strzelecki jest organem prowadz¹cym, wypad³y bardzo
dobrze. Efekty, jakie uzyskali w trakcie egzaminów uczniowie tych w³a-

nie szkó³ wskazuj¹, jak¹ wagê przyk³ada siê tu nie tylko do jakoci, ale i
warunków kszta³cenia. Potwierdze-

niem tej dba³oci o wszechstronny
rozwój m³odzie¿y jest równie¿ inwestowanie w zaplecze sportowe.

Kontynuujemy dzie³o hr. Renarda
 W tym miejscu w padzierniku
1864 roku 130 uczniów zaczê³o naukê na poziomie gminazjalnym. By³o
to Gymnasium Johanneum w Strzelcach Wielkich - zacz¹³ swoje wyst¹pienie starosta Józef Swaczyna.
- Szko³a powsta³a z inicjatywy hr.
Johanna Renarda. Dzi, kontynuuj¹c
jego dzie³o, oddajemy odnowiony
budynek i kompleks boisk. Jako powiat jestemy m³od¹ struktur¹ samorz¹du, ale od samego pocz¹tku postawilimy edukacjê na pierwszym
miejscu wród naszych zadañ. Jestemy te¿ jednym z niewielu samorz¹dów na Opolszczynie, które tak
du¿e rodki przeznaczaj¹ na owiatê
i rozwój bazy edukacyjnej.
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Ten pierwszy dzieñ
- To z myl¹ o was - m³odym pokoleniu - oddajemy dzi do u¿ytku
tê inwestycjê. Oby ten s³oneczny
dzieñ sta³ siê pocz¹tkiem dobrego
ca³ego roku szkolnego i ca³ej waszej
edukacji. Oby ta szko³a sta³a siê waszym wspólnym domem - mówi³ do
zgromadzonej m³odzie¿y - uczniów
strzeleckiego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych prof. dr hab. Tadeusz
Szulc w imieniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu.
- To w was pok³adamy marzenia
o lepszej przysz³oci, a wy mo¿ecie
dojæ do tego, o czym mymy nie
mogli nawet marzyæ - mówi³ dalej
minister Szulc. - Szko³y bez was sa
puste, a Polska na szczêcie jest krajem gdzie kszta³ci siê i studiuje najwiêcej m³odych ludzi w ca³ej Europie.
- A my jeli nie mo¿emy m³odzie¿y daæ tego, na co zas³uguje, dajmy
jej wiedzê i miejsca gdzie mo¿e j¹
zdobywaæ.
Zacytowa³ te¿ piêkne chiñskie
przes³anie: Jeli spotkasz nauczyciela - id za nim. Póniej dopiero
zacznij kszta³towaæ w³asne ¿ycie i
w³asne marzenia.
A jednak najm³odszymi uczestnikami uroczystoci inauguracyjnej
wcale nie byli uczniowie, tylko grupka kilkulatków z s¹siednich bloków.
Siedzieli na wie¿ej murawie boiska i
choæ zapewne nie wszystkie wznios³e s³owa - a pad³o ich wiele - rozumieli, to choæ trochê poodychali
szkoln¹ atmosfer¹. Za kilka lat to
przecie¿ oni znajd¹ siê w tych murach ju¿ ca³kiem pe³noprawnie.

Za to pierwszy dzieñ szko³y ju¿
zupe³nie na powa¿nie prze¿ywali
starsi nieco - pierwszacy z klasy I a z
gimnazjum dwujêzycznego. I otwarcie mówi¹ o swoich na razie najwa¿niejszych ¿yciowych wyborach czyli wyborze tej w³anie a nie innej
szko³y.
Krzysztof Wróbel: - S³ysza³em,
¿e to najlepsze gimnazjum w Strzelcach, dlatego tu chcia³em siê uczyæ.
Na pytanie, czy egzamin by³
trudny, odpowiada, ¿e akurat on zdawaæ nie musia³. - By³em zwolniony z
egzaminu jako laureat dwóch konkursów - matematycznego i przyrodniczego.
Natomiast Micha³ Lesiak i Rafa³
Matusiak by³i w zdecydowanej

wiêkszoci - tych, którzy jednak
musieli przebrn¹æ przez egzaminacyjne sito.
Micha³ ocenia, ¿e czêæ pisemna
wcale nie by³a trudna, za to ustna z
angielskiego trochê tak...
Rafa³ mu wtóruje: najtrudniejsze
by³o pokonanie tremy przy formu³owaniu zdañ w obcym jêzyku.
Obaj ciesz¹ siê, ¿e dostali siê w³asnie tutaj. Tu jest najwy¿szy poziom
ze wszystkich szkó³. No i s¹ tu ³adne
dziewczyny.
Pytam wiêc, czy ju¿ poznali
swoje nowe kole¿anki, ale w odpowiedzi s³yszê, ¿e te ³adne dziewczyny, o których mówi¹ - to licealistki!
Opiniê tych trzech potwierdzaj¹ inni
koledzy... te¿ z gimnazjum.

