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Szanowny Panie Wójcie, 

 

 Zespół Szkolno- Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi w Brzeźnicy to placówka 

 z wielopokoleniowymi tradycjami. Nie przypuszczaliśmy, że nasze osiągnięcia i rzetelna praca 

zostaną wynagrodzone w tak nietypowy sposób.  

 Okazuje się bowiem, że rachunek ekonomiczny jest sprawą priorytetową dla władz naszej 

gminy. Ale czy słusznie? Czy w edukacji naprawdę najważniejsze są pieniądze, czy też wymierne 

efekty osiągane przez szkołę? Czy dla władz gminy bez znaczenia jest fakt, że nasi uczniowie 

sukcesywnie osiągają coraz lepsze wyniki na tle całej Polski ? Jak można w sposób merytoryczny 

wyjaśnić likwidację szkoły, która zdobywa wysokie noty w konkursach wojewódzkich oraz 

ogólnopolskich. Czy władzom gminy przeszkadza to, że nasi uczniowie czują się w szkole 

bezpiecznie, a rodzice są skłonni przywozić swoje pociechy nawet spoza terenów naszej gminy, by 

właśnie tutaj ich dzieci mogły uczyć się i bezpiecznie dorastać? Czy nie o powstawanie takich 

placówek walczy obecny Minister Edukacji? Czy bez znaczenia jest też fakt, że szkoła, 

pozyskiwała środki ministerialne na wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami oraz pozyskała 

sponsora na przygotowanie pracowni Integracji Sensorycznej, wycieczki dla uczniów, warsztaty 

oraz materiały dydaktyczne? Pan, Panie Wójcie sam zaproponował przekształcenie szkoły  

w placówkę niosącą pomoc uczniom z niepełnosprawnościami, dając nam swoje słowo, że 

placówka będzie miała szansę rozwoju przez cztery lata. Jaka jest więc prawdziwa przyczyna 

likwidacji szkoły- wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo dzieci, wysoki poziom 

organizowanych imprez i konkursów, zdobyte certyfikaty, przystąpienie do nowych certyfikatów  

i stałe rozwijanie się, osobisty wkład nauczycieli i rodziców w tworzenie przyjaznej dla dziecka 

szkoły, a może czas pandemii, który dotknął nie tylko naszą szkołę? 

 Nie od dziś słyszymy, że urzędnicy planowali likwidację placówki.  A czy zna Pan prognozy 

naboru na następne lata szkolne? My je znamy, są naprawdę optymistyczne. Już w tym roku 

nastąpił przyrost o 25 większy w stosunku do roku poprzedniego. A coraz szersze grono rodziców 

wyraża chęć zapisania dzieci do klasy I. Jaka jest więc prawdziwa przyczyna likwidacji szkoły? 

Czy jest Pan w stanie rzetelnie i uczciwe odpowiedzieć na pytania? Jako nauczyciele odnosimy 

wrażenie, że staliśmy się pionkami w grze. Przypominamy Panu również, że rodzice wyrażali chęć, 

aby uczniowie mogli kontynuować naukę w klasie VII i to nie tylko z naszego obwodu.  Jednak jak 



można tworzyć coś, rzekomo w imię dobra dzieci,a potem im to zabierać, po roku funkcjonowania 

klas integracyjnych.  

 Nauczyciele naszej szkoły to specjalizowana kadra, która wykształciła się w kierunku pracy 

z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nauczyciele wykształcili się za własne pieniądze, przy 

minimalnym udziale gminy.  

Stworzyliśmy uczniom możliwość uczestnictwa w zajęciach rozwijających kreatywność, 

pomysłowość, logiczne myślenie. W szkole w ramach wolontariatu nauczyciele prowadzą zajęcia 

rozwijające kompetencje informatyczne, matematyczne oraz językowe pod patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzone są również comiesięczne warsztaty artystyczne dla 

dzieci, rodziców i dziadków. Nauczyciele zaangażowali się w dwa projekty unijne Erasmus +, gdzie 

z dumą prezentują pracę uczniów i własną. Kadra nauczycielska dba o rozwój kompetencji 

kluczowych wśród uczniów poprzez przygotowanie autorskich programów innowacyjnych i udział 

w programach ogólnopolskich. 

 Co roku w naszej szkole odbywały się półkolonie letnie i zimowe, niejednokrotnie stanowiły 

one jedyną opcję wypoczynku dla dzieci z naszej szkoły. 

Nasza szkoła jest miejsce spotkań zarówno dla dzieci i rodziców. Jest drugim domem dla 

wszystkich uczniów oraz Centrum Kultury w naszej miejscowości. Każde z nich jest inne, ale każde 

wyjątkowe i przede wszystkim NASZE. 

 Jesteśmy w stanie sami pozyskać środki na remont placówki, z pomocą rodziców 

wyremontować ją  i spełnić daną Panu obietnicę, że nasza szkoła będzie chlubą całej naszej gminy. 

Panie Wójcie, nie ma rzeczy niemożliwych.  

 

 

Z wyrazami szacunku – nauczyciele oraz obsługa ZSP  w Brzeźnicy 
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