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Szanowni Rodzice
dzieci klas VI a i VI b
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach

Dotyczy: odpowiedzi na złożoną petycję z dnia 15.06.2020 r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2020 r.)
Szanowni Rodzice
Zgodnie z zapisami art. 10 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
Wójt Gminy Budzyń udziela Wnioskodawcą następującej odpowiedzi na złożoną petycję :

Po zapoznaniu się z treścią przedstawionych w petycji postulatów rozumiem Państwa
wątpliwości, które pragnę rozwiać i wyjaśnić. Łączenie klas w żaden sposób nie wpłynie na
ograniczenie pasji i rozwój zainteresowań Państwa dzieci, ani nie obniży poziomu nauczania, bowiem
czas spędzony w szkole na skutek łączenia się klas nie zostanie wydłużony, natomiast kadra
nauczycielska w Państwa szkole jest bardzo dobrze wykształcona i posiada duże doświadczenie
w kształceniu i wychowaniu dzieci. W Szkole Podstawowej w Wyszynach pracuje wielu nauczycieli
dyplomowanych o wysokich kwalifikacjach, którzy z pewnością znakomicie sobie poradzą
z nauczaniem i wychowywaniem Państwa dzieci. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 4 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 poz. 639 ze. zm.) część przedmiotów takich jak języki obce, wychowanie fizyczne czy
informatyka będą nauczane z podziałem na grupy. Zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone
z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
Liczebność klasy jest zgodna z przepisami Prawa oświatowego. W dniu 28 kwietnia 2020 r.
Szkoła

Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach otrzymała

pozytywną opinię

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczącą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2020/2021. W arkuszu organizacyjnym jest uwzględnione łączenie klas i podana jej liczebność,
a Kurator Oświaty sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą nie wykazał zastrzeżeń.
Koszty finansowe są istotnym elementem podjęcia takich decyzji, ale nie można zarzucić nam
oszczędzanie kosztem dzieci. Środki z budżetu państwa nie są wystarczające na pokrycie kosztów
utrzymania oświaty w gminie. W 2020 roku Gmina Budzyń z budżetu państwa na utrzymanie oświaty

otrzymała subwencję oświatową w kwocie 7 983 975,00. W budżecie Gminy Budzyń koszty organizacji
i utrzymania oświaty na rok 2020 wynoszą 15 878 950,00, z czego 11 885 610,00 to środki na
utrzymanie szkół. Gmina na utrzymanie szkół w roku 2020 będzie musiało dołożyć z własnych środków
3 901 635,00. Koszty prowadzenia szkół zależą przede wszystkim od liczby oddziałów. Każdy kolejny
oddział oznacza konieczność zorganizowania i płacenia kilkudziesięciu godzin zajęć tygodniowo co
generuje duże koszty. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej przyznawana jest według liczby
uczniów, których to liczba w Szkole Podstawowej w Wyszynach zmniejsza się z roku na rok.
Racjonalizacja kosztów pozwala na sfinansowanie przez Gminę dodatkowych zajęć tj. nauka języka
angielskiego, biblioteka szkolna, świetlica, zajęcia logopedyczne , zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze,
zajęcia sportowe, gimnastykę korekcyjną , pomoc psychologiczną. Wszystkie te zadania finansowane
są z środków gminy.
Szkoła Podstawowa w Wyszynach jest rozbudowywana i wyposażana wg najwyższych
standardów. Państwa dzieci będą się uczyć w nowych, dużych i dobrze wyposażonych salach
lekcyjnych, co zapewne wpłynie na jakość kształcenia. Natomiast przytoczony przez Państwa argument
dotyczący dodatku za prace w trudnych warunkach nie dotyczy powyższej sytuacji łączenia klas, które
realizują tą samą podstawę programową. Dodatek taki przysługuje w sytuacji łączenia klas, dla których
treści poznawcze, kształcące i wychowawcze zawarte są w dwóch różnych programach nauczania np.
klasa I z II, IV z V.
W powszechnej opinii, panuje przekonanie, że im mniejszy oddział, tym lepsze wyniki
nauczania uzyskują jego uczniowie. Żadne badania nie potwierdzają jednak korelacji wysokich
wyników nauczania z małą liczebnością oddziałów. Wręcz przeciwnie, w najlepszych szkołach oddziały
są przeważnie większe od przeciętnych. Również z badań prowadzonych przez Instytut Badań
Edukacyjnych wynika, iż mała liczba uczniów w klasach starszych nie ma bezpośredniego związku
z efektami kształcenia.
Państwa dzieci mają szansę zintegrować się z większą liczbą rówieśników, co zapewne
przygotuje ich na kolejny szczebel edukacji tj. szkołę ponadpodstawową. Zarówno w liceach jak
i szkołach branżowych liczebność klas często przekracza 30 osób. Dla dzieci z pewnością będzie łatwiej
się zintegrować z nowym środowiskiem gdy będą do tego przygotowane.
Jako Wójt Gminy zawsze staram się wspierać i dofinansowywać edukację na terenie naszej
gminy. Nauczyciele, jak Państwo wspomnieli w petycji są dużym wsparciem dla Was i Waszych dzieci
i na pewno sprostają nowej sytuacji, robiąc wszystko aby zachować wysoki poziom kształcenia
i zintegrować dwie klasy w jeden wspólny zespół klasowy.
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