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Edukacyjna „perełka”
Rozmowa z Grażyną Lach, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Wiktora Degi na os. Bolesława Chrobrego

Reforma oświatowa i 
związana z nią likwida-
cja gimnazjów przebie-
gała w napiętej atmosfe-
rze, teraz po roku wpro-
wadzania zmian sytuacja 
jakby się uspokoiła…

- Tak się może wydawać, 
gdyż nie ma spektakular-
nych protestów i media nie 
nagłaśniają problemów. A 
jest ich wciąż sporo. Doty-
kają zarówno uczniów, jak i 
nauczycieli. Takich kwestii 
wielkich i małych utrudnia-
jących normalną pracę by-
ło i jest jeszcze sporo. Prze-
prowadzenie reformy ustro-
ju szkolnego wymagało od 
dyrektorów szkół, nauczycie-
li i pracowników ogromnego 
wysiłku. Przecież formalnie 
likwidowano jedne placówki 
i tworzono nowe, a to ozna-
cza wiele działań formalno-
prawnych związanych np. z 
opracowaniem nowych we-
wnątrzszkolnych dokumen-
tów i finansowych związa-
nych np. z otwieraniem no-
wych kont, przekazywaniem 
majątku itd. Najtrudniejsze 
jednak okazały się zmiany 
kadrowe.
Jak przebiegły zmiany 
kadrowe?

- W przypadku Gimna-
zjum nr 11, wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 15, włączo-
nego do XV Liceum Ogól-
nokształcącego – nie było 
naboru do klas pierwszych 
(uczniowie zostali w kla-
sach siódmych szkół pod-
stawowych). Skutek tych 
zmian to ograniczenia pen-
sum nauczycieli i zwolnie-
nia. Niestety, takie kadro-
we zamieszanie wpływa na 
nauczycieli oraz funkcjono-

wanie całej szkoły. Proces 
dostosowywania wielkości 
kadry nauczycielskiej do po-
trzeb szkoły trwa i od no-
wego roku szkolnego znów 
odejdzie kilku nauczycieli. 
A to oznacza także niedo-
godności dla uczniów, zmie-
niają się bowiem nie tylko 
nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów, ale także wy-
chowawcy klas. To z pewno-
ścią nie ułatwia nauczania i 
przede wszystkim wychowa-
nia młodzieży.
Czy warto więc było li-
kwidować gimnazja i ro-
bić wielkie zamieszanie w 
systemie oświaty?

- Poprzednią wielką re-
formę wprowadzającą gim-
nazja przeprowadzono w ro-
ku 1999. Po 18 latach zde-
cydowano się na powrót do 
poprzednich rozwiązań. Po 
roku obowiązywania nowe-
go modelu trudno o jedno-
znaczną ocenę. Większość 
tych placówek, tak jak np. 
nasze Gimnazjum nr 11, to 
bardzo dobrze funkcjonujące 
szkoły z wykwalifikowaną, 
doświadczoną kadrą peda-
gogiczną… Ale wiem z pew-
nością, że trzeba było przy-
wrócić czteroletnie liceum. 
Tylko ono daje szanse wła-
ściwego interdyscyplinarne-
go nauczania i wychowania.

Liceum obejmuje obecnie 
trzy lata nauki. Młodzież nie 
ma czasu, by dokładnie się 
poznać, pobyć ze sobą, by 
się sprawdzić i zaplanować 
drogę życiową. Nauki jest ty-
le, że kto chce rzeczywiście 
sprostać wymaganiom, mu-
si nauczyć się z czegoś re-
zygnować. Młodzi ludzie led-
wie zdążą się poznać, ledwie 
nabiorą trochę pewności, już 

zdają maturę i odchodzą. My 
także nie mamy czasu, żeby 
w pełni zrozumieć ich po-
trzeby, może dlatego czasa-
mi popełniamy błędy. Pędzi-
my z realizacją podstaw pro-
gramowych, próbujemy prze-
kazać niezbędną wiedzę, ma-
jąc nadzieję, że w przyszło-
ści to zaowocuje czymś po-
zytywnym.
Na młodzież zwykło się 
narzekać, a jaka ona jest 
naprawdę?

- Z pewnością nie jest gor-
sza od poprzednich pokoleń, 
chociaż lepsza może też nie. 
Przede wszystkim jest inna, 
ale nie ma w tym nic dziw-
nego, bo przecież cały świat 
się zmienia, stoi przed ni-
mi otworem i daje większe, 
nowocześniejsze możliwości 
rozwoju. Dzisiejsza młodzież 
żyje w świecie nowych tech-
nologii informatycznych, za 
którymi nam coraz trudniej 
nadążyć. Nauczyciele muszą 
dołożyć wielu starań, by do-
trzeć do młodych ludzi, na-
wiązać z nimi kontakt i zain-
teresować ich tematami na-
prawdę godnymi uwagi. Nie 
jest to łatwe, gdyż oni mają 
zewsząd mnóstwo informa-
cji, propozycji i możliwości. 
W zasadzie mają wszystko, a 
jeśli czegoś nie mają, to znaj-
dą to w internecie. Wydaje 
mi się, że kiedyś młodzież 
była bardziej zdyscyplinowa-
na i nie miała problemów z 
podporządkowaniem się re-
gułom panującym w szkole. 
Teraz bardzo dużo mówi się 
o prawach ucznia, a za ma-
ło o obowiązkach. Uczniowie 
stali się bardzo wyzwoleni, 
często robią coś, czego ab-
solutnie nie wypada. Szko-
ła ma więc szeroką konku-
rencję i musi starać się w 
atrakcyjnej formie przeka-
zywać nie tylko wiedzę, ale 
także kanon podstawowych 
wartości.
I to się udaje?

- Jestem przekonana, że 
wszyscy nauczyciele dokła-
dają starań, by przekazać 
wiedzę, ale przede wszyst-
kim uczą tego, jak być war-
tościowym człowiekiem.

XV LO jest znane w 
środowisku poznańskim z 
przyjaznej i życzliwej at-

mosfery a także wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicz-
nej, zapewniającej wysoki 
poziom nauczania. Szko-
ła jest zadbana i coraz le-
piej wyposażona. Różni się 
od tej sprzed lat, mamy do-
skonałą bazę dydaktyczną, 
dobre położenie z dogodny-
mi połączeniami komunika-
cyjnymi, a przede wszyst-
kim mamy bardzo ciekawą 
ofertę edukacyjną. Nasze 
liceum ściśle współpracu-
je z poznańskimi uczelnia-
mi. Wszystkie klasy obję-
te są patronatem UAM i 
UE. Dodatkowo podpisali-
śmy porozumienie o współ-
pracy z Okręgową Izbą Rad-
ców Prawnych w Poznaniu, 
którego celem jest współ-
działanie na rzecz realizo-
wania, popularyzowania i 
rozwijania programu edu-
kacji prawnej.

Potwierdzeniem dobrej 
opinii o naszej szkole jest 
coraz większa liczba kandy-
datów do klas pierwszych, 
dla których jesteśmy szkołą 
pierwszego wyboru.
Jak zatem widzi pani 
przyszłość jedynego pu-
blicznego liceum na Piąt-
kowie?

- Będziemy edukacyjną 
„perełką” dla wielu młodych 
ludzi, nie tylko z piątkow-
skich osiedli, w której będą 
mogli rozwijać swoje zainte-
resowania, dużo się nauczyć 
i ciekawie spędzić młodzień-
cze lata.

Przede wszystkim chcia-
łabym, żeby nasza szkoła by-
ła znana w środowisku ja-
ko placówka oferująca usłu-
gi edukacyjne na wysokim 
poziomie, łącząca tradycję 
z nowoczesnością, dla któ-
rej uczeń jest najważniejszy. 
Myślę, że szkoła, podobnie 
jak dotychczas, będzie mu-
siała być ustawicznie do-
skonalona, jeszcze nowocze-
śniejsza. Mam tylko nadzie-
ję, i wielokrotnie to powta-
rzam, że w ławce będzie sie-
dział uczeń, przed tablicą 
będzie stał nauczyciel, a na 
zebranie przyjdzie rodzic – 
nie „e-uczeń”, „e-nauczyciel” 
i „e-rodzic”.
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