Trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego i piąty dzień protestu
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Pierwszego dnia (10.04) zdawali historię, WOS oraz język polski, kolejnego (11.04)
przyrodę i matematykę, a dziś (12.04) języki obce. Pomimo trwającego protestu, egzaminy
gimnazjalne odbyły się we wszystkich skierniewickich szkołach, a w komisjach
egzaminacyjnych strajkujących nauczycieli zastępowali księża i katecheci. Frekwencja
uczniów była wysoka.
– Poza jednym uczniem, wszyscy pozostali stawiali się każdego dnia na egzamin – mówi Barbara
Karwat, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. – Egzaminy przebiegały w normalnym trybie, a komisje
złożone były z naszych nauczycieli oraz nauczycieli z ZS nr 3, ZSZ nr 2 oraz ZSZ nr 1 – informuje.
W ostatnim dniu egzaminów odwiedziliśmy gimnazjalistów w ZS nr 4. Przyznawali, że choć starają
się rozumieć walkę nauczycieli, to cała sytuacja nie do końca jest dla nich zrozumiała.

– Od poniedziałku nie chodzimy do szkoły, a od środy piszemy egzaminy, nie wiemy, co będzie w
kolejnych dniach – mówi Natalia Tyjewska, uczennica ZS nr 4.
– Dziwnie jest teraz w szkole. Z dnia na dzień przestaliśmy do niej chodzić i nie wiadomo do kiedy
nauczyciele będą protestować. Egzaminy już prawie za nami, ale co dalej, nie wiemy – dodaje Julia
Szymańska, uczennica tej samej szkoły.
Piątego dnia protestu sytuacją zmęczeni są protestujący nauczyciele.
– Czujemy się zlekceważeni, nie chce się z nami rozmawiać, wysuwa się wciąż te same propozycje,
nie bierze się nas w ogóle pod uwagę jako obywateli tego kraju. Czuję się zwyczajnie wykluczona –
mówi Agnieszka Siwińska, nauczyciel języka polskiego z 28-letnim stażem pracy w ZS nr 4. –
Czekamy z dnia na dzień, oglądamy serwisy, a nuż przyjdzie informacja, coś ruszy do przodu i
będziemy mogli ten strajk przerwać. Jesteśmy naprawdę zmęczeni. Niewiele zostało czasu do
zakończenia roku szkolnego, trzeba dalej program realizować, oceny wystawić… – dodaje
nauczycielka.
Tymczasem do egzaminów szykują się ósmoklasiści. W poniedziałek (15.04) w Skierniewicach
zdawać go będzie niemal 500 uczniów.
– Tak jak tym razem, egzaminy ósmoklasisty zabezpiecza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna oraz
dyrektorzy poszczególnych placówek – informuje Iwona Górniak, naczelnik wydziału edukacji
skierniewickiego ratusza. – We wszystkich szkołach egzaminy rozpoczną się planowo – zapewnia.
– Składy komisji będą u mnie podobne jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego – informuje
dyrektor Barbara Karwat. – Wesprą nas m. in. nauczyciele z ZSZ nr 1. Ponadto nauczyciele
strajkujący z mojej szkoły również deklarowali, że są gotowi zawiesić strajk na czas egzaminów.
Gdyby trzeba było pomóc i na przykład jakaś osoba z komisji w poniedziałek by się nie pojawiła,
deklarowali, że przystąpią do pracy – dodaje dyrektor Karwat.
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