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Nareszcie wakacje! W Głubczycach odbyło się
wojewódzkie zakończenie roku szkolnego [ZDJĘCIA, FILM]
Za nimi 10 miesięcy wytężonej nauki. Teraz czas na zasłużone - wyjątkowo długie w tym roku wakacje. Blisko 100 tysięcy opolskich uczniów rozpoczęło letni wypoczynek.
Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych w Głubczycach.
- Rok szkolny minął mi znacznie lepiej niż poprzedni. Moja średnia znacznie się podniosła.
Najbardziej zadowolona jestem z języka polskiego i angielskiego - mówi jedna z uczennic.
- Rok szkolny pozytywny. Dobre wyniki w nauce i cieszę się, że już w końcu wakacje. Będzie
można odpocząć, ale planuję również lekką pracę, żeby sobie dorobić. Trzeba było się trochę
poświęcić i posiedzieć nad książkami. Cieszę się, że wakacje w tym roku są dłuższe. W końcu
można odpocząć - mówią kolejni uczniowie, po odebraniu świadectw.
Zadowoleni z rozpoczęcia wakacji są również nauczyciele.
- Bardzo lubimy naszych uczniów i lubimy z nimi przebywać. Wakacje się przydają, bo jest czas na
to, żeby uporządkować różne dokumenty. Różnie to bywa z podejściem uczniów do przedmiotów
ścisłych. Z reguły starają się przygotowują. Myślę, że zasłużyli na ten odpoczynek, ale my
również.
Kończący się rok szkolny był w oświacie trudny. Protestowali nauczyciele, w ostatnim momencie
udało się zorganizować egzaminy gimnazjalne, a w czasie matur co chwila do szkół docierały
ostrzeżenia o podłożonych ładunkach wybuchowych.
- Poradziliśmy sobie z tym wszystkim. Ale kolejny rok, to kontynuująca bardzo wielu zmian w
oświacie – twierdzi Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty.
- Zazwyczaj dostrzegamy tylko te bardziej widoczne. Zauważmy, że kończy się gimnazjum, że
czekają nas zmiany w szkolnictwie zawodowym, ale tak naprawdę prace trwają nad wieloma
jeszcze innymi rzeczami. Pracuje zespół, który opracowuje temat edukacji włączającej. Pracuje
zespól nad e-zasobami elektronicznymi.
Na głubczyckiej uroczystości obecni byli opolscy posłowie ziemi opolskiej: Katarzyna Czochara,
Kamil Bortniczuk, Antoni Duda i Jerzy Naszkiewicz. Wojewoda opolski podkreślał, że przy okazji
rozpoczynających się wakacji niezwykle ważny jest rozsądek.
- Przed wami wiele możliwości, wiele pokus - mówi Adrian Czubak. - I oto chodzi. Po to są wakacje.

Ale proszę o zachowanie bezpieczeństwa. Pogoda nas rozpieszcza, ale niestety nie rozpieszczają
nas statystki. Wielu młodych ludzi już uległo bardzo poważnym wypadkom - dodaje.
Przed uczniami 74 dni wakacji. Do szkolnych ław wrócą 2 września.

