Wakacji czas

Za nami kolejny rok szkolny. Dla uczniów, to zakończenie kolejnego etapu, na długiej drodze
kształcenia, podczas którego powinni posiąść określony zasób wiedzy i umiejętności,
stanowiących przepustkę do następnego szczebla nauczania. Zanim więc rozpoczęli wakacyjny
odpoczynek ich osiągnięcia musiały zostać podsumowane na świadectwach. Również dla osób
odpowiedzialnych za proces edukacji, to chwila podsumowań i wyciągania wniosków. Dotyczy
to dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, jak i przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie systemu oświaty.

Na pytanie, czy rozpoczęte właśnie wakacje, będą okresem zasłużonego odpoczynku, muszą
sobie uczciwie odpowiedzieć młodzi ludzie wraz z rodzicami. Co roku ocenie podlega także
praca nauczycieli. To niezbędny element stałego podnoszenia poziomu nauczania. Ja
natomiast w tym wpisie chciałbym się skupić na analizie działań samorządu naszej gminy w
tych, jakże ważnych, kwestiach.

Oświata zawsze była, jest i będzie naszym oczkiem w głowie. Z prostej przyczyny. To
najbardziej opłacalna inwestycja w przyszłość, zarówno naszej lokalnej społeczności, jak i
naszego kraju. Tu oszczędności są zawsze pozorne i ostatecznie rodzą zgniły owoc. Nie bez
przyczyny okupanci dążyli do ograniczania możliwości kształcenia się Polaków. Dużo trudniej
jest podbić i podporządkować sobie wykształcone, świadome swoich korzeni, możliwości, praw
i obowiązków społeczeństwo. Już starożytni znali tę prawdę, że historia jest nauczycielką życia.
Powinniśmy więc w każdym możliwym obszarze, również w sferze edukacji, korzystać z jej
mądrości. I tak też robimy w gminie Skrzyszów, systematycznie dążąc do poprawy warunków,
w których nasi najmłodsi mieszkańcy zdobywają wiedzę. Kwota przeznaczana przez nas na
edukację stanowi najwyższą pozycję po stronie wydatków w gminnym budżecie. Nie
zamierzamy jednak tego zmieniać, będąc świadomymi celu, do którego dążymy i ciążących na
nas w tej mierze obowiązków.

Jednak wykształcony człowiek to nie tylko zysk dla społeczeństwa. To także, a właściwie
przede wszystkim, profity indywidualne. To perspektywa dobrze płatnej pracy, możliwości
dalszego rozwoju, szansa na lepsze życie swoje i najbliższych. Non scholae sed vitae discimus.
Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Jako samorząd czynimy wiele, aby przekonać młodych
ludzi o prawdziwości tych słów Seneki. Stworzyliśmy gminny system stypendialny, który
dostarcza namacalnych dowodów, że warto się uczyć, warto być w gronie najlepszych. Do
podjęcia wysiłku nauki zachęcają również inne, opracowane przez nas, narzędzia motywacyjne,
jak chociażby wycieczka dla klas, które osiągnęły najwyższą średnia ocen. To jednocześnie
doskonała szkoła umiejętności współdziałania w grupie i zrozumienia mechanizmów, na których
opiera się funkcjonowanie społeczności ludzkich.
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Przed nami dwa miesiące wakacji. To w jaki sposób spędza się wolny czas ma wpływ na
regenerację sił i zdolność do podjęcia kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym. Dlatego
postanowiliśmy stworzyć możliwość aktywnego wypoczynku dla naszych uczniów podczas
półkoloni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w tym roku zdecydowaliśmy się wydłużyć
turnusy półkolonii do dwóch tygodni. To podnosi koszty w porównaniu z latami ubiegłymi,
jednak nie mam wątpliwości, że to dobry pomysł i słuszna decyzja, a wypoczęte i zadowolone
po letnim wypoczynku dzieci, z większym zapałem wrócą do szkolnych ław.

Na zakończenie życzę wszystkim dzieciom i młodzieży wspaniałych, niezapomnianych i
bezpiecznych wakacji. Wracajcie wypoczęci we wrześniu do szkoły, głodni wiedzy i gotowi do
nowych wyzwań!
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