Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Po wielu dniach, tygodniach i miesiącach oczekiwania wybrzmiał… pierwszy dzwonek. Jego
sygnał, głośny donośny wzbudził wielką radość a nawet wzruszenie. Nikt przecież rok temu nie
przypuszczał, że to wszystko może się tak potoczyć. Teraz jesteśmy bogatsi o wiele
doświadczeń. Do codzienności przeszły maseczki, a hasłem, które już na stałe zagościło w
naszym języku jest koronowarius. Teraz gdy jesteśmy bogatsi o wiele nie zawsze radosnych
doświadczeń mogę stwierdzić, że zdaliśmy egzamin. Nasza społeczność była odpowiedzialna i
zdyscyplinowana. Z wyrozumiałością ponosiła wyrzeczenia i zawsze mogła być przykładem.
Mam nadzieję, że prze czekającą nas drugą falą – oby słabszą – zachorowań ponownie zda
egzamin.

No, ale miało być o oświacie… w naszej gminie, jeszcze przed pojawieniem się pandemii,
stawiając na nowoczesne środki nauczania, inwestowaliśmy w sprzęt komputerowy, również
mobilny, pozyskując na ten cel fundusze z różnych źródeł zewnętrznych. W ten sposób
zakupiliśmy dla szkół 250 laptopów oraz ponad 100 tabletów. Dzięki temu, jako jedni z
pierwszych mogliśmy rozpocząć wypożyczanie uczniom niezbędnego sprzętu. Po zamknięciu
szkół w marcu zdobyliśmy kolejne środki na powiększenie naszej bazy sprzętowej do
nauczania online. Pokazało to, że moje wielokrotnie powtarzanie stwierdzenie o priorytetowym
traktowaniu oświaty nie jest tylko czczym gadaniem. Nie tylko odczuwają to na co dzień nasi
mieszkańcy, ale znajduje to również odzwierciedlenie w prestiżowych rankingach, oceniających
zaangażowanie władz samorządowych w kwestie edukacji.

Jednym z niedawno opublikowanych jest ranking, znajdującego się w czołówce mediów
opiniotwórczych, samorządowego pisma „Wspólnota”, oceniającego „Miejsca sprzyjające
edukacji”. Celem twórców tego statystycznego zestawienia było pokazanie, które samorządy,
dbając o edukację, dokładają wszelkich starań, aby uczniowie już od najmłodszych lat mogli
korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że
w aktualnym podsumowaniu w kategorii gmin wiejskich w powiecie tarnowskim zajęliśmy 1, w
województwie 22, a w kraju 283 miejsce (na 1537 gmin wiejskich). To olbrzymia satysfakcja, a
jednocześnie wielkie wyróżnienie dla wszystkich, podkreślam wszystkich, którzy z wielkim
zaangażowaniem, w poczuciu odpowiedzialności, tworzą nasz gminy system edukacyjny. To
potwierdzenie słuszności naszych inwestycji w oświatę, zarówno w kwestie materialne, jak i w
kapitał ludzki. Dzięki nim nasze dzieci i młodzież mogą korzystać z oferty nauczania na bardzo
wysokim poziomie, czego wymiernymi wskaźnikami są wyniki egzaminów, którym poddawani
są uczniowie, kończący nasze szkoły. Wskazują one nie tylko rosnący poziom wykształcenia,
ale również tendencję do zmniejszania się różnic między najlepszymi a najsłabszymi uczniami.
To efekt naszego nacisku na wyrównywanie szans i nasz kolejny sukces, ale przede wszystkim
to sukces i lepszy start w życie naszych uczniów.
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Z wynikami w zakresie edukacji muszą się wiązać, działające motywująco, wyróżnienia i
nagrody dla najlepszych. Po raz kolejny z ogromną przyjemnością wręczyliśmy stypendia dla
uzdolnionych uczniów z naszej gminy. Przyznano je aż 170 dzieciom z klas IV-VIII szkół
podstawowych. 27 dotyczyło nie tylko wysokiej średniej, ale też innych osiągnięć. Stypendia
przyznajemy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży. W tym roku najniższe stypendium wyniosło 150 zł, a najwyższe 920 zł. Na stypendia
przekazano 42 tys. 810 zł. Nie mam wątpliwości, że zostały dobrze wydane, a dokładniej
zainwestowane.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że powyższe osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie
odpowiednia współpraca w czworokącie samorząd-szkoła-nauczyciele-rodzice, którą u nas
oceniam jako wzorcową.

Teraz przed nami nowy rok szkolny. Przystępujemy do niego w nowej sytuacji sanitarnej. W
związku z tym opracowaliśmy specjalne procedury, które mam nadzieję, tylko pomogą w
minimalizowaniu ryzyka zarażenia. Mam nadzieję, że ze szczegółami wielu z Państwa już się
zapoznała. Liczę, że ten dokument będzie dla nas drogowskazem jak postępować, ale też
chronić siebie i najbliższych. Wymaga on od nas odpowiedzialności i dyscypliny. To też może
okazać się sukcesem w pokonaniu Covid-19. Pamiętajmy o tym i bardzo proszę nie
lekceważmy tych zaleceń.
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