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P O W I A T

Sprawdza siê czarny scenariusz

O przysz³oci SOSW

Potrzebny lobbing Zwi¹zku Powiatów Polskich

c.d. ze str 1
stronie. Natomiast starostwa sk³adaj¹

wnioski bardzo póno, bardzo czêsto  niekompletne, co wymaga po-

prawek, a to z kolei przesuwa termin

przekazania pieniêdzy. To uwaga generalna, dotycz¹ca wszystkich sk³a-

danych wniosków, a jeli mowa kon-

nie socjalnych. Nie bêdzie zgody na
adidasy za 300 czy 400 z³otych, mo¿-

stia zosta³a jednak odrzucona  dzie-

tem jest jednak, ¿e prosilimy Mini-

chowawców, a przerzucanie ich z

na je jednak kupiæ na przecenie. Fak-

p³atnoæ to stosy papierów, g³ównie

gaæ bêdzie niewielkich poprawek,

wiêc by wszystko przyspieszyæ,

zaprosimy do nas przedstawiciela
starostwa, by to zrobi³ na miejscu.
-

Kiedy mo¿na liczyæ zatem na

-

Nie s¹dzi³am, ¿e sprawdzi siê

przelanie pieniêdzy?

mój najczarniejszy scenariusz  wy-

p³ata stypendiów w czasie wakacji,

ale tak w³anie siê stanie. Nawet jeli
druga transza zostanie przekazana
powiatowi strzeleckiemu jeszcze

przed koñcem roku szkolnego, to trze-

ci¹ wprawdzie najmniejsz¹, która w
waszym przypadku wynosi ok. 30

tys. z³otych, wyp³acimy póniej.

Rodzice niech ju¿ zbieraj¹ faktury.

-

kowski zwróci rodki po weryfikacji
faktur.
-

Nie mo¿na z nich zrezygno-

-

spodarki, ani Ministerstwa Edukacji

nie s¹ sk³onni uelastyczniæ swojego
stanowiska w tej sprawie. Tak wiêc

na 99 procent koniecznoæ rozlicza-

nia siê uczniów z poniesionych wydatków zostanie utrzymana.
-

Czy nie mo¿na na przyk³ad

usk³adaæ pieniêdzy z kilku mie-

oznacza jednak koniecznoæ zwiêk-

Spotkanie

Orodkiem

mieci siê w idei edukacyjnej; zwi¹-

¿owe Orodki Wychowawcze nie

wiat - w myl rozporz¹dzenia - cze-

zane jest raczej ze sfer¹ pomocy spo-

cy z³otych. W skali województwa

bo jeli rachunków w ogóle nie dosta-

musia³ nam zwróciæ. Mo¿na równie¿

 i wiem, ¿e niektórzy starostowie

zastosuj¹ takie rozwi¹zanie  kupiæ

zbiorowo bilety czy op³aciæ wy¿ywienie uczniów.
-

Uczniowie i studenci zostali

udzia³ w ankietach nt. przyznanej

osobowych. Czêæ tych, którzy po-

koñczyli ju¿ szko³y  wyjecha³a do
pracy za granic¹, inni mo¿e w ogó-

le nie bêd¹ chcieli wype³niaæ ankiet... Gro¿¹ im jakie konsekwencje?
-

Wiemy, ¿e jest ju¿ póno, ale an-

kiety pokazuj¹, ile osób korzysta z

pomocy Unii Europejskiej, zgodnie z
programem PEFS. Taki sposób postê-

kwestii innych w¹tpliwoci zwi¹za-

stwo zwróci³o siê z pytaniami na pi-

go dowiadczenia.

nasze-

Tak naprawdê to wcale nie lubimy samodzielnoci naszych

dzieci.

wa drogê od stanu ca³kowitej zale¿twie) do stanu dojrza³oci i doros³ego

¿ycia. Potrzebuje bezpiecznej prze-

strzeni do eksperymentowania, tre-

nowania nowych umiejêtnoci, próbowania swojej si³y i niezale¿noci.

Wy c h o w a w c z y m

w

tego typu placówek z terenu woje-

³ecznej.

dosz³o 23 maja w strzeleckim staro-

ograniczenie czasu ich funkcjonowa-

wództwa opolskiego, do którego

stwie, powiêcone by³o zmianom,

MENiS. A zmiany dotyczyæ bêd¹

zarówno podopiecznych, jak i ich

o wchodz¹cym w ¿ycie akcie praw-

nie¿ prowadziæ dzia³alnoæ w okre-

³am siê do wicestarosty Waldema-

wi¹tecznej oraz w okresie zimo-

prawda mowa, ¿e za zgod¹ organu

Zastanawiam siê  mówi dalej wi-

szkolno-wychowawczy mo¿e rów-

przyk³ad przerzucania na samorz¹-

nym?  z takim pytaniem zwróci-

sie zimowej i wiosennej przerwy

pieniêdzy. W czerwcu odbêdzie siê

ra Gaidy, inicjatora spotkania.

wych ferii szkolnych, ale ...nie ma

ku Powiatów Polskich i na pewno te

cjach. W trakcie spotkania pad³a pro-

kusji. Zreszt¹ w³anie przez Zwi¹-

SOSW na Opolszczynie wspó³pra-

sprecyzowaniem zapisów tego roz-

-

Czy nie za póno na dyskusje

W rozporz¹dzeniu MENiS z 7

tam mowy w ogóle o letnich waka-

ków pobytu m³odzie¿y w placów-

pozycja, by w czasie letnich wakacji

-

lutego br. dotycz¹cym m.in. warunkach publicznych jest zbyt wiele nieprecyzyjnych sformu³owañ - odpo-

wiada.  W za³o¿eniach SOSW s¹ pla-

cówkami edukacyjnymi, ale równo-

DO

cowa³y rotacyjnie, czyli tak, by dzieci

przebywa³y np. po dwa tygodnie

kolejno w innym SOSW. Taka suge-

dy nowych zadañ, bez dodatkowych

posiedzenie komisji edukacji Zwi¹z-

tematy zostan¹ podniesione w dyszek Powiatów chcemy lobbowaæ za

porz¹dzenia i ich interpretacji.

Rozmawia³a Marta Górka

SAMODZIELNOCI

ko prze¿ywa frustracjê, któr¹ czê-

domowym nie rozwija swojej potrze-

by samodzielnoci i oczekuje pomo-

cy, wyrêki wszêdzie, gdziekolwiek siê
znajdzie.

W szkole równie¿ nie jest

dzielnoci w wieku dorastania w spo-

korzystnych, nieadekwatnych do

ka spraw.

sem mo¿e dojæ do utrwalenia siê nie-

wieku zachowañ.

sób w³aciwy, nale¿y uwzglêdniæ kil-

M³odzie¿ d¹¿y przede wszyst-

ciom zdobycie poczucia odpowie-

nionego obowi¹zku rodzicielskiego;

¿anek i kolegów, do udzia³u w tym,

nych, stopniowego uniezale¿niania siê

chodzenia z domu bez opowiadania

nia dobra od z³a.

z drugiej za obawy o jego bezpie-

czeñstwo, a tak¿e poczucie pustki i
straty: ju¿ mnie nie potrzebuje.

Rola rodziców zmienia siê wraz

z wiekiem dziecka: w miarê wzrostu

rza siê jednak, ¿e rodzice zatrzymuj¹

zanych z samodzielnoci¹: decydowydawania pieniêdzy, doboru koleco dostêpne jest dla doros³ych,

wy-

siê dok¹d idzie i kiedy wróci. W za-

kresie przyjmowania na siebie obowi¹zków samodzielnoæ nastolatków

przejawia siê w stopniu znacznie

skromniejszym

czyj¹ pomoc: nauczyciela, kolegi z

siê na jakim etapie i nie pozwalaj¹

mi samodzielnoci naszego dziec-

D¹¿enie do samodzielnoci jest po-

¿e u¿ywaj¹c dziecka do zaspokoje-

wia siê jej. Stawianie samodzielnych

Je¿eli rodzice nie wspieraj¹ go w tym

Dziecko musi mieæ w³asne do-

Nadmiar troski i opieki dziecko od-

ciom wszystko u³atwiaj¹, udaremniaj¹

za trudne, nie poradzisz sobie z tym.

 zadanie staje siê szczególnie trudne.

biera jako brak zaufania: to dla ciebie

W takim przypadku mo¿e zabrakn¹æ
mu si³y do wykonania kroku w kierunku samodzielnoci  i wycofuje siê.

Rozwój zostaje zablokowany, dziec-

pisz¹ lewych usprawiedliwieñ, gdy

wania o sposobie spêdzania czasu,

rodzicach sprzeczne uczucia  z jed-

raz wiêcej odpowiedzialnoci. Zda-

terki  z jednej strony pragnie nieza-

rem  lub te¿ tym, ¿e rodzice nie

dziecko by³o na wagarach.

nej strony nadziejê, ¿e bêdzie sobie

jego mo¿liwoci powierzaj¹ mu co-

trzeb¹ rozwojow¹ dziecka. Jednak i

kto z gazet¹, kto przed telewizo-

kim do uzyskania przywilejów zwi¹-

sk³onne do podejmowania wysi³ku dla

³awki, korepetytora.

cjê, a nie ka¿dy w swoim pokoju 

Samodzielnoæ dziecka budzi w

z nich wymiguje siê i stale liczy na

spe³nienia obowi¹zków. Od niektórych

Aby zaspokajaæ potrzebê samo-

sto odreagowuje na rodzicach. Z cza-

radzi³o samo i dumê z dobrze spe³-

czucie w³asnej kompetencji i uczy siê

le¿noci. Dziecko przywyk³e do nie-

program

cieli i nie kosztem wychowanków.

dziecku dorosn¹æ. Nie s¹ wiadomi,

Zastanawiaj¹c siê nad granica-

ka, powinnimy wzi¹æ pod uwagê

jego dojrza³oæ  zdolnoæ do pod-

nia swoich potrzeb  blokuj¹ jego

jêcia odpowiedzialnoci za siebie.

Do nich nale¿y stworzenie dziec-

przewidywania konsekwencji w³a-

stawianie rozs¹dnych granic i po-

chowañ, która ronie wraz z wie-

wstrzymywanie niew³aciwych, nie-

ustannego wyrêczania w rodowisku

stosuj¹c

cestarosta Gaida  czy to nie kolejny

kroków wymaga wysi³ku i odwagi.

zdobywania samodzielnoci i nieza-

sobie,

podkreliæ, ¿e nie kosztem nauczy-

prowadz¹cego specjalny orodek

rozwój.

tym samym proces ich dorastania,

dzimy

oszczêdnociowy  proszê tylko

W dodatku w rozporz¹dzeniu jest co

ku bezpiecznej przestrzeni, poprzez

wiadczenia. Rodzice, którzy dzie-

dzinnego, gdzie raczej wróciæ nie po-

winno z ró¿nych wzglêdów? Do

domu dziecka? Rodziny zastêpczej?

niæ wymogi, jakie przed nami posta-

wiono, nawet jeli nie dostaniemy na

ten cel dodatkowych rodków. Pora-

smetyczne, za to doæ kosztowne.

wiatów i miast. I nie bêd¹ one ko-

le¿noci od rodziców, z drugiej oba-

odpowiedzialnoci za siebie.

ma trafiæ dziecko  nie ma odpowie-

przyj¹æ co najmniej dwóch nauczy-

organów za³o¿ycielskich, czyli po-

ono w zwi¹zku z tym prze¿ywa roz-

pora¿ek. W ten sposób buduje po-

cieli na etaty wychowawców, by spe³-

dzi w tym dokumencie. Do domu ro-

cje, dowiadczyæ satysfakcji z odniesionych sukcesów a tak¿e goryczy

nia: maj¹ zmieniæ siê w orodki feryj-

ne. Na pytanie - gdzie w tym czasie

Aby dojrzeæ, musi podejmowaæ w³a-

sne decyzje i ponosiæ ich konsekwen-

w skali kraju? Bêdziemy musieli

nia br., czyli od nowego roku szkol-

nego, zgodnie z rozporz¹dzeniem

bêdzie to kilkaset tysiêcy z³otych, a

Drugi problem to planowane

jakie w funkcjonowaniu i organizacji
Orodków maj¹ nast¹piæ od wrze-

kaj¹ wydatki wiêksze o ok. 40 tysiê-

mie.

o radê, sami podejmuj¹ decyzje i nie chc¹ korzystaæ z

noci od otoczenia (w niemowlêc-

owiatowa nie wzros³a, a nasz po-

Opolu, a wiêc prawie wszystkich

siê wtedy wa¿ni i spe³nieni. Boli nas, gdy coraz rzadziej prosz¹

Dziecko w swoim rozwoju przeby-

cenia, jak dotychczas. Subwencja

czych, ³¹cznie z M³odzie¿owym

Lubimy byæ potrzebni naszym dzieciom. Lubimy za nich

jego potrzeb, a tak¿e zadañ rodzica.

czenie pe³ni¹ funkcje wychowaw-

dzenie wydatków fakturami. Nie

po 100 z³, nie czekaj¹c na potwier-

myleæ i decydowaæ, mieæ pe³n¹ nad nimi kontrolê. Czujemy

Na kwestiê samodzielnoci dziec-

dyrektorów

cze. Przekszta³cenie ich w M³odzie-

WYCHOWANIE

ka warto spojrzeæ z punktu widzenia
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Orodków Szkolno-Wychowaw-

uczniom stypendia zaliczkowo, np.

nych z ankietami, proszê, by staro-

nego uzupe³nienia: edukacyjnych, a

nów bez specjalistycznego wykszta³-

nowe uzupe³nienie do ZPORR, zgod-

na wyrównanie szans...

Ale nie doda³a pani jednego istot-

przez wychowawców, a nie opieku-

Dopowiem jeszcze, ¿e obowi¹zuje
nie z którym starostwo w nowym roku

Innym tematem jest zapewnienie

w internacie Orodka opieki nocnej

szonego nadzoru ze strony starostwa.

powania zosta³ nam narzucony. W

sy? W koñcu jest to stypendium

utrzymania placówki musimy pono-

siæ.

na od wrzenia iloæ dokumentów

siêcy po to, by kupiæ sobie adida-

-

ko kilkanacioro dzieci, koszty sta³e

w³anie w iloci papierów. Zmniejszo-

pomocy i przetwarzanie ich danych

przedstawiciele Ministerstwa Go-

dy, gdy latem w Orodku zostaje tyl-

uwiadamia³ sobie ich konsekwencji 

od 2003 roku na posiedzeniach komitetów monitoruj¹cych, jednak ani

bardzo istotna kwestia. Nawet wte-

raz obowi¹zuj¹ce zapisy chyba nikt

w Ministerstwie Gospodarki nie

poproszeni o wyra¿enie zgody na

Sugerowalimy to wielokrotnie

torem  kontynuuje W. Gaida - bo to

przysz³oci - tak. Wprowadzaj¹c te-

szkolnym bêdzie mog³o wyp³acaæ

Ten problem chcemy poruszyæ

równie¿ w trakcie spotkania z kura-

W chwili obecnej  nie, jednak w

waæ?
-

-

cji?

nie  wyp³acone pieni¹dze bêdzie

snych pieniêdzy, a Urz¹d Marsza³-

pory, czyli jako orodki ca³oroczne.

na by ograniczyæ takiej biurokra-

wiem, czy kto na to siê zdecyduje,

de starostwo ma mo¿liwoæ wyp³a-

liwe  wszystkie SOSW na Opolsz-

czynie pracowaæ bêd¹ tak jak do tej

kopii faktur i zestawieñ. Nie mo¿-

Jest jednak i inne rozwi¹zanie. Ka¿-

ty uczniowskich stypendiów z w³a-

stwa. Dlatego te¿ uzgodnilimy na

spotkaniu, ¿e dopóki to bêdzie mo¿-

Ca³a dokumentacja wniosku o

Tak¿e na udokumentowanie wydatków w przysz³ym roku szkolnym.

rzystne dla poczucia ich bezpieczeñ-

akceptowaæ faktury. Odpowiedzi¹

szybko, co nast¹pi prawdopodobnie

my 1 czerwca  przyp. mg). Wyma-

miejsca na miejsce nie by³oby ko-

terpretacji - do jakiej kwoty mo¿emy

by³o: do rozs¹dnej.

w przysz³ym tygodniu (rozmawia-

ci s¹ przyzwyczajone do swoich wy-

sterstwo Gospodarki o wydanie in-

kretnie o waszym  chcemy przepro-

wadziæ jego weryfikacjê w miarê

S T R Z E L E C K I

bezpiecznych zachowañ. To zadanie staje siê szczególnie trudne, gdy

Chodzi tu g³ównie o umiejêtnoæ

snych dzia³añ i kontrolowania za-

kiem dziecka.

Przestrzeñ swobody i sta³oæ za-

chowañ rodziców umo¿liwiaj¹ dzie-

dzialnoci wobec siebie i wobec in-

od rodziców, umiejêtnego odró¿niaNiedostrzeganie przez doros³ych

potrzeby samodzielnoci prowadzi

do opónienia procesu dorastania,

zw³aszcza w zakresie osi¹gania dojrza³oci spo³ecznej. W skrajnych,

wcale nierzadkich przypadkach, nawet - do infantylizacji, ukszta³towa-

nia osobowoci zale¿nej, pozbawio-

nej wszelkiej inicjatywy. Mo¿e to byæ

na rêkê rodzicom o nastawieniu na-

dopiekuñczym. Ciesz¹ siê oni, ¿e ich
córka czy syn dorastaj¹ w sposób

nietypowy, ¿e s¹ podporz¹dkowani

doros³ym, nie sprzeciwiaj¹ siê ich
decyzjom, nie podejmuj¹ dzia³añ in-

dywidualnych. Co jednak bêdzie siê

Niew¹tpliwie dzieciom potrzeb-

dzia³o w okresie póniejszym, gdy

czanie ich wymaga od rodziców ¿ela-

sia³y prowadziæ ¿ycie naprawdê sa-

dziecko wkracza w okres dojrzewa-

ne s¹ jasne granice swobody. Wyzna-

nania i wartoci rodziców, a tak¿e

znej konsekwencji, ale bezsensowne

ce, poddani takiej presji, czêsto trac¹

za pomoc¹ zakazów. Najlepszym

Ma³gorzata £oskot

np. tym, ¿e rodzina jada razem kola-

Psychologiczno-Pedagogiczna

nia. Nastolatki kwestionuj¹ przekostawiane przez nich granice. Rodzi-

poczucie pewnoci i pope³niaj¹ b³êdy.

jest regulowanie wszystkiego tylko

rodkiem jest sta³oæ przejawiaj¹ca siê

za³o¿¹ w³asne rodziny, gdy bêd¹ mumodzielne?

Poradnia

