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Budzyń, dn. 24.10.2018 r.

Mość załączników
Podpis
PETYCJA W SPRAWIE ZACHOWANIA ILOŚCI POMIESZCZEŃ DLA KLAS I III W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU, OS.
WIERZBOWE 7, POPARCIE NA RZECZ ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM.
MISIA USZATKA, OS. WIERZBOWE 7A
—

Wniosek Rady Rodziców do Wójta Gminy Budzyń i Radnych Gminy Budzyń

Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców, które odbyło się dnia 26.09.2018 r. przedstawione
zostały nam plany inwestycyjne na rok 2019.
Z planów tych wynika, Ze na rok szkolny 2019/2020 parter w budynku Szkoły Podstawowej na os.
Wierzbowym ma zostać zagospodarowany na oddział przedszkolny. Wynika to z faktu, że po
zamknięciu oddziału przedszkolnego przy Ul. Przemysłowej, budynek przedszkolny na os. Wierzbowym
będzie zbyt mały do przyjęcia wszystkich dzieci w wieku do lat 6.
Planowany jest zatem remont generalny parteru w budynku Szkoły Podstawowej, mający na celu
dostosowanie go do wymogów, jakie musi spełniać oddział przedszkolny.
My jako Rada Rodziców, a jesteśmy rodzicami dzieci w wieku zarówno szkolnym jak
i przedszkolnym, nie możemy przychylić się do takiego planu, który z góry zakłada zmniejszenie liczby
pomieszczeń dla uczniów klas I III w budynku Szkoły Podstawowej. Mamy tu na względzie przede
wszystkim bezpieczeństwo i komfort naszych dzieci.
Na parterze w chwili obecnej oprócz klas lekcyjnych znajduje się nie tylko świetlica, z której w obecnych
czasach korzysta coraz więcej uczniów, jest tam także szatnia, obecnie już zbyt mała i niedostosowana
do zmieniających się wymogów, a także stołówka, zapewniająca ciepły posiłek jedynie 250 dzieciom, a
uczniów, którzy powinni mieć zapewniony ciepły posiłek jest znacznie więcej.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaproponować inne rozwiązanie jakim jest dobudowa
skrzydła do budynku przedszkolnego na os. Wierzbowym dla dzieci w wieku do 6 lat.
Uważamy, że rozwiązanie to przyniesie wiele korzyści przede wszystkim dla naszych dzieci, tych
młodszych i tych starszych oraz będzie to rozwiązanie na dłuższy czas.
Wiemy, że gmina Budzyń jest gminą rozwojową. Ludność nie tylko tu napływa, ale coraz częściej młodzi
ludzie zostają w rodzinnej miejscowości, a na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać wzrost
demograficzny.
Gdy za kilka lat w budynku Szkoły Podstawowej zabraknie miejsca dla wszystkich uczniów klas I III,
dzieci będą musiały chodzić do szkoły w systemie dwuzmianowym, tzn. na rano” i na popołudnie” lub
część klas III przeniesiona zostanie do budynku byłego gimnazjum, czego oczywiście chcielibyśmy
uniknąć. Pojawi się również problem dotyczący zorganizowania miejsca na świetlicę, z której dzieci
rodziców pracujących, będą musiały korzystać jeszcze częściej.
Należy także pamiętać, że jeżeli parter Szkoły Podstawowej zagospodarowany zostałby na oddział
przedszkolny, to aby zapewnić możliwość edukacji w tym budynku uczniom z niepełnosprawnością
ruchową lub uczniom po urazach, to trzeba byłoby dobudować windę, która umożliwi im dotarcie na
wyższe kondygnacje, co wiąże się ze znacznym zwiększeniem kosztów przeznaczonych na remont.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, iż przeprowadzenie remontu w tak krótkim czasie,
ograniczonym tylko do przerwy wakacyjnej, jest opatrzone dużym ryzykiem co do jego zakończenia.
W okresie tym nie będą trwaly tylko prace budowlane, ale po ich zakończeniu trzeba również uzyskać
odpowiednie zezwolenie na użytkowanie budynku, poprzedzone szeregiem licznych odbiorów i badań.
Nie mamy też gwarancji, iż wyłoniony wykonawca w postępowaniu przetargowym okaże się rzetelny
i kompetentny, a tu nie mamy, również czasu na ewentualne zmiany. Alternatywnym i rozważnym
rozwiązaniem tego problemu na pewno jest rozbudowa przedszkola, tu można rozpocząć inwestycję
już wczesną wiosną. Bo chyba wszyscy tego chcemy, aby dzieci z Naszej Gminy z dniem 1 września
poszły do szkoły i przedszkola.
Pamiętajmy również, że roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne” —jak sama nazwa
wskazuje, dotyczy przedszkola. W ramach edukacji przedszkolnej dzieci powinny kształcić swoje
kompetencje poprzez zabawę, ruch, aktywność na świeżym powietrzu co doskonale udaje się w
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warunkach placówki przedszkolnej, anie w szkolnych zerówkach, pracujących zazwyczaj już metodami
wdrażającymi naukę i rygor szkolny, w typowo szkolnych warunkach, jakim jest m. in. hałas.
Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylenie się do naszego wniosku o rozbudowę
budynku przedszkola zamiast remontu parteru w szkole. Takie przedsięwzięcie wybiega w przyszłość,
a nasze dzieci to przecież nasza przyszłość, więc nie bójmy się w nią inwestować. Dbajmy o dzieci ich
komfort i bezpieczeństwo. Dobudowanie skrzydła przedszkolnego ma uwadze przede wszystkim dobro
naszych dzieci, jest pomysłem na dłuższy czas i może okazać się rozwiązaniem niedużo droższym niż
to obecnie planowane.

Z poważaniem,
Rada Rodziców
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Do wiadomości:
1.

Wójt Gminy Budzyń

2.

Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
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Pan Marcin Sokołowski
—

Pan Zenon Nowicki
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