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P O W I A T

Debata

dok. ze str. 1

O kszta³towaniu

to¿samoci narodowej
- Kszta³cenie mniejszoci narodo-

wych to kszta³cenie w³asnej to¿samoci poprzez poznawanie jêzyka,

kultury, obyczajów i tradycji  mówi³

cenia ogólnego nie ma przedstawicieli MN.
-

Na razie dokument nie wyszed³

jeszcze poza etap prac studyjnych 

stwierdzi³ minister Sawicki.  Natomiast w momencie opracowywania
podstawy programowej nauczania
jêzyków ojczystych mniejszoci na-

rodowych, na pewno w zespo³ach
przedmiotowych

przedstawiciele.

znajd¹

siê

ich

Kolejne pytanie dotyczy³o dekla-

racji sk³adanych przez rodziców

przy wyborze nauki jêzyka ojczystego mniejszoci. Czy rzeczywicie

s¹ one konieczne, skoro w przypad-

ku szko³y czy klasy dwujêzycznej
rodzice przecie¿ decyzjê podejmuj¹
ca³kiem wiadomie?

W póniejszej dyskusji jeszcze

kilkakrotnie temat deklaracji wraca³ 

i to w ró¿nym kontekcie. Mówiono

owiatowa
2002 r. Zadeklarowa³ równie¿, ¿e

przyjrzy siê dok³adnie temu dokumentowi.

Brak uregulowania kwestii na-

uczania historii i geografii Niemiec -

dla podtrzymania to¿samoci naro-

dowej na poszczególnych etapach

kszta³cenia - w szko³ach, gdzie na-

uczany jest jêzyk ojczysty, to kolej-

ny temat podniesiony w dyskusji.

Wi¹¿e siê z nim nie tylko brak pod-

stawy programowej do nauczania obu

tych przedmiotów, ale i brak podrêczników. Wreszcie  gdyby nawet zosta³y opracowane podstawy progra-

mowe, to i tak pozostaje problem finansowania nauczania tych przed-

miotów. I jest to problem samorz¹dów, a te  nie maj¹ na to rodków.

Wywo³any temat podrêczników

ponownie rozbudzi³ emocje. Piotr Ba-

ron wypunktowa³ chaos w systemie

Na spotkaniu z ministrem Sawickim

o tym, ¿e mo¿na by z tego zrezygno-

waæ przynajmniej w tych gminach,
Wicestarosta Waldemar Gaida mówi³
o problemach edukacji mniejszoci

wicestarosta Waldemar Gaida, prowadz¹cy

spotkanie.



To

równie¿

kszta³towanie i wzmacnianie wiêzi

spo³ecznych  nie tylko w obrêbie
w³asnej grupy i obywateli jednego
kraju, ale w ca³ej zjednoczonej Euro-

pie. To realizacja zadañ przy u¿yciu
konkretnych narzêdzi: podrêczni-

ków, zeszytów æwiczeñ, ale tak¿e li-

czebnoci klas. Problemy z tym zwi¹-

zane czêsto s¹ w praktyce wiêksze

ni¿ te, które mo¿na obserwowaæ ze

szczebla samorz¹du, jako organu prowadz¹cego szko³ê.

Minister Sawicki, dziêkuj¹c za za-

proszenie, przypomnia³, ¿e w po-

w których mniejszoæ stanowi 20 i

dalszej dyskusji w odniesieniu do
wiêkszych placówek, np. zespo³ów

trzebne emocje. Zw³aszcza w ostat-

szkó³  pad³a odpowied.

nim okresie. Od 1 wrzenia 2004 r.

Ta kwestia - ostatnia w w¹tku

deklaracja o wyborze jêzyka ojczy-

mniejszociowym debaty owia-

stego mniejszoci skutkuje wpisaniem

towej, stanowi³a zarazem dobre

oceny na wiadectwie  jako z przed-

miotu obowi¹zkowego. redni¹ liczy

wprowadzenie do drugiego bloku te-

tów ni¿ u pozosta³ych uczniów, a w

samorz¹du.

wtedy, gdyby ten przedmiot nie by³

spektrum zagadnieñ. Poczynaj¹c od

matycznego  zadañ owiatowych

siê wiêc z wiêkszej iloci przedmio-

dodatku mo¿e byæ ona ni¿sza ni¿

przyczyn¹ wycofywania przez rodziców z³o¿onych wczeniej deklaracji.

Co do koniecznoci ich pisemnej

wa³ siê w³anie zagadnieniami eduka-

waniach prawnych nie ma innych

te¿ uwagê, ¿e do tej pory jedyn¹

przyjêty dla ma³ych szkó³ mniejszo-

kalne rodowiska i wywo³uj¹ niepo-

formy  minister Sawicki rozwia³

cji mniejszoci narodowych. Zwróci³

Na rok 2005 taki w³anie zosta³

ci. Dopuszczam jednak mo¿liwoæ

dzono, ¿e deklaracje czêsto dziel¹ lo-

przednim okresie swojej pracy w

MENiS (w latach 1990-97), zajmo-

-

wiêcej procent mieszkañców. Twier-

brany pod uwagê. To z kolei jest

w¹tpliwoci: w obecnych uwarunko-

mo¿liwoci. Z kolei opolski kurator

I tu poruszano bardzo szerokie

Prezes

Niemieckiego

To w a r z y s t w a

burmistrza Strzelec Opolskich, czemu ma s³u¿yæ coroczne uzgadnianie

zaopatrzenia uczniów w podrêczni-

ki do nauki jêzyka niemieckiego jako

i wprowadzanie regulaminów p³acowych dla nauczycieli, a koñcz¹c na

ojczystego, przytaczaj¹c konkretne

do¿ywianiu dzieci w szko³ach.

znaczonych do klas pierwszych

oczywisty sposób z finansowaniem

liczby. - Po w³aciwej ich iloci prze-

otrzymalimy o 1.200 podrêczników

mniejszoci¹ w Polsce, która ma

za ma³o do klasy drugiej, ale za to o

mniejszoæ litewska, a dokument zo-

mówi³.

1.300 za du¿o do klasy trzeciej 

sta³ przyjêty jako dokument rz¹do-

-

Litw¹ a Polsk¹. Natomiast projekt

Mo¿na zrozumieæ, ¿e stan bud¿etu

ci niemieckiej, który otrzyma³, jest

kich zakupów, ale nie mo¿na tolero-

Przyjrzê siê sprawie podrêczni-

ków  obieca³ minister Sawicki. 

nie pozwala na finansowanie wszyst-

Strategii rozwoju owiaty mniejszo-

pytania Jerzego Garusa, zastêpcy

Owiatowego Piotr Baron mówi³ o podrêcznikowym ba³aganie

w³asn¹ strategiê rozwoju owiaty, jest

wy na mocy porozumienia miêdzy

Wszystkie tematy wi¹za³y siê w

placówek owiatowych przez samorz¹dy. Zwracano uwagê na twarde
¿¹dania p³acowe nauczycielskich
zwi¹zków zawodowych, którym samorz¹dy nie s¹ w stanie sprostaæ.
Pytano jak nale¿y rozliczaæ obowi¹zek 40-tygodniowej pracy nauczycieli, skoro pensum nie zosta³o

o tyle ciekawy, ¿e powsta³ z inicja-

waæ takiej sytuacji, ¿e jednych pod-

zmienione i nadal wynosi 18 godzin

wiera nie tylko diagnozê obecnej sy-

ma³o.

mia³ zdecydowanie optymistyczn¹

tywy Mniejszoci Niemieckiej. Za-

rêczników jest za du¿o, a innych za

plus dwie dodatkowe. Tu minister

tuacji, ale i opis mo¿liwoci, a tak¿e

Kolejne poruszone zagadnienie to

wiadomoæ dla nauczycieli. Stwier-

po¿¹dane kierunki rozwoju. Zadekla-

koniecznoæ wsparcia finansowego

niu pewnych zmian, wniesiony pod

szko³y nie maj¹ pieniêdzy. Ich kom-

dla pracowni jêzykowych, na co same

rowa³ równie¿, ¿e zostanie, po dodaobrady Rady Ministrów.

Blok tematów mniejszocio-

wych rozpoczê³o pytanie Bernade-

ty Sonsa³y, szefowej Stowarzysze-

puteryzacja postêpuje szybko  mó-

Kurator Franciszek Minor mówi³ o
ocenach wpisywanych na wiadectwa

Franciszek Minor, ustosunkowuj¹c
siê do kwestii wpisywania oceny z

wiono  ale jednak przyda³oby siê
przyk³adanie wiêkszej wagi do sposobu nauczania jêzyków, w tym 
jêzyka mniejszoci narodowych.

jêzyka ojczystego na wiadectwie,

Owiacie trzeba

stwierdzi³, ¿e stanowi to spe³nienie

Niemieckiej. Inny sposób natomiast
wybra³a mniejszoæ s³owacka: s³o-

-

ale na maturze uczniowie mog¹ go

wych wydanych zostanie 39 mln euro

zdawaæ.

Pytano równie¿, dlaczego naucza-

nie jêzyka obcego w klasach licz¹cych
ponad 24 uczniów odbywa siê przy
obowi¹zkowym podziale klasy na

grupy, natomiast takiej mo¿liwoci

nie ma przy nauce jêzyka ojczystego
mniejszoci. W tym miejscu przywo-

³ano wprawdzie konkretny przyk³ad

Bernadeta Sonsa³a pyta³a o prace nad
now¹ podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego

nia Germanistów w województwie

opolskim i wojewódzkiego konsultanta jêzyka niemieckiego, o to, dlacze-

go w gronie osób pracuj¹cych nad

now¹ podstaw¹ programow¹ kszta³-

35-osobowej klasy w gimnazjum w
Bogacicy, ale problem dotyczy tak¿e

innych szkó³ na Opolszczynie.

Minister Sawicki stwierdzi³, ¿e

w jego rozumieniu mo¿liwoæ podzia³u klas na grupy istnieje tak¿e przy

nauce jêzyka ojczystego mniejszoci,

mimo braku sprecyzowania takiego
zapisu w rozporz¹dzeniu MENiS z

dzi³, ¿e absolutnie nie jest akceptuje
biurokracji i prowadzenia kart ewidencji zajêæ. To dyrektor ma okreliæ
nauczycielom zadania poza prowadzeniem zajêæ dydaktycznych, a z
kolei dyrektorów szkó³ mog¹ z pracy szkolnej kontrolowaæ samorz¹dy. Zreszt¹ te kwestie  obieca³ minister Sawicki  bêdziemy chcieli

wiêcej pieniêdzy

postulatów rodowiska Mniejszoci

wacki nauczany jest jako jêzyk obcy,

S T R Z E L E C K I

Do 2006 roku na wyposa¿enie i

uruchomienie pracowni komputero-

 stwierdzi³ M. Sawicki - czêæ z tych
pieniêdzy zostanie przeznaczona na
pracownie jêzykowe.

Nastêpnym tematem by³a wyso-

koæ subwencji owiatowej. Wicesta-

rosta Waldemar Gaida oceni³, ¿e mimo

i¿ w mniejszych gminach i powiatach
subwencja stanowi niemal po³owê do-

chodów bud¿etów samorz¹dów, to

nie jest ona wystarczaj¹ca, zw³aszcza w szko³ach, gdzie nauczany jest

jêzyk ojczysty mniejszoci. Na dzi
waga przelicznikowa nie wystarcza.

Czy mo¿liwe jest podniesienie tego
wskanika do 0,5?  zwróci³ siê z
pytaniem do ministra Miros³awa Sawickiego.

Oby resort edukacji sta³ siê zasobny...

dyskutowaæ z samorz¹dami w najbli¿szym czasie.
Ryszard Pagacz, dyrektor zawadczañskiego LO zwróci³ natomiast
uwagê na koszty nowej matury, które
bêd¹ musia³y ponieæ samorz¹dy. Jak
wyliczy³  obci¹¿enie dla nauczycieli
bêdzie zdecydowanie wiêksze teraz:
przy starej maturze wynosi³o ono 379
godzin, a przy nowych zasadach 564
godzin, czyli o 185 godzin wiêcej. W
dodatku w jeszcze wiêkszym stopniu obci¹¿eni zostan¹ nauczyciele oddelegowani do innych szkó³. Bardzo
zainteresowany tym minister poprosi³ o wyliczenia, zapewniaj¹c, ¿e przeanalizuje je.
Nie zabrak³o wreszcie odwo³ania
i proby, by MENiS traktowa³ samorz¹dy jak partnera, co dotychczas nie
zawsze by³o powszechn¹ praktyk¹.
Jako przyk³ad wskazano zbyt d³ugi
czas oczekiwania na odpowied: nawet 3 miesi¹ce.
Na wszystkie zadane w trakcie
debaty pytania minister udziela³ odpowiedzi bezporednio, zapewni³ jednak, ¿e równie¿ przele je do starostwa na pimie.
Starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida na pami¹tkê
pobytu ministra Sawickiego w powiecie strzeleckim i w Strzelcach Opolskich - siedzibie starostwa, wrêczyli
mu rzebê  figurkê zadowolonego
franciszkanina, wraz z ¿yczeniami, by
zasobnoæ mnicha, zadowolenie i radoæ odpowiada³y zasobnoci resortu edukacji oraz mo¿liwociom, dziêki którym samorz¹dy bêd¹ lepiej funkcjonowaæ oraz ksi¹¿kê o historii Strzelec Opolskich wraz z okolicznociow¹
dedykacj¹.

