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Drodzy Państwo! 

 

 Trwający rok szkolny jest drugim rokiem funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Brzeźnicy z oddziałami integracyjnymi. Wyjście z ofertą oddziałów integracyjnych w placówce 

ogólnodostępnej było próbą ratowania tej placówki oświatowej, do której obecnie uczęszcza 30 

dzieci do przedszkola i 22 uczniów do szkoły podstawowej., w którą zaangażowali się nauczyciele 

Zespołu na czele z panią Dyrektor. Udało się pozyskać dodatkowe środki i sprzęt dla placówki. 

Działania promocyjne Gminy i Was- kadry pedagogicznej- przyniosły również efekt w postaci 

zwiększenia liczby uczniów szkoły – w szkole liczącej 17 uczniów, zmieniła się liczebność do 22. 

Jednakże nie zmienia to faktu, że ogólnie liczebność dzieci w Zespole spadła - ubyło aż 8 dzieci 

przedszkolnych! Przesłanki więc wskazywałyby na postępujący brak zainteresowania tą placówką, 

co dodatkowo potwierdza stosunek stanu urodzeń w obwodzie placówki do  liczebności dzieci w 

klasach: połowa dzieci, mieszkających w obwodzie placówki brzeźnickiej pobiera naukę w innych 

placówkach. W przypadku tak małej placówki, jaką jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy 

ma to niebagatelne znaczenie! 

 Nikt z radnych Rady Gminy w Rudniku, nikt z pracowników samorządowych, ja również,  

nie zaprzeczamy, że Wasza kadra mocno się zaangażowała w rozwój szkoły, dba o bezpieczeństwo 

uczniów, o udział w konkursach, imprezach i pozyskiwanie certyfikatów – ale czyż nie taka jest 

rola szkoły i nauczycieli? O wysokim poziomie nauczania trudno mówić obiektywnie, gdyż w 

Państwa szkole podstawowej, z tego względu, że funkcjonują klasy 1-6, brakuje obiektywnego 

miernika efektu nauczania, jakim jest egzamin ósmoklasisty. 

 Powołujecie się Państwo na prognozy, oparte o przypadek zwiększenia liczy uczniów w 

szkole o 25%.  Udział procentowy „robi wrażenie”, ale w rzeczywistości to liczba 5 uczniów. Nie 

jest tajemnicą, że Szkoła w Brzeźnicy jest najbardziej kosztowną szkołą podstawową Gminy 

Rudnik i wymaga największego udziału z budżetu Gminy, zaś koszt jednego ucznia daleko odbiega 

od kosztów ponoszonych w pozostałych szkołach (koszt miesięczny ucznia: Grzegorzowice/1350 

zł., Rudnik/1960 zł., Brzeźnica/3400 zł.). To prawda, że na każdego ucznia jest otrzymywana 

subwencja oświatowa, jednakże od dawna nie rekompensuje ona wydatków, jakie ponosi Gmina w 

związku z funkcjonowaniem szkół.  Powiecie Państwo, że to tylko cyfry, ale w przypadku placówki 

w Brzeźnicy te cyfry są miażdżące. Dlatego, pomimo zrozumienia dla sytuacji wszystkich uczniów 

Państwa placówki, zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnościami, i nauczycieli,  stanęliśmy przed 

zadaniem zweryfikowania planów związanych ze stanem oświaty w Gminie Rudnik.   Za wcześnie 

mówić o likwidacji Szkoły w Brzeźnicy – wciąż trwają analizy, nie tylko finansowe, sytuacji w tej 

szkole. Otworzyliśmy Państwu szansę pokazania możliwości uratowania placówki przed dwoma 

laty, teraz również dajemy szansę. Ostateczna decyzja będzie więc wypadkową wielu elementów, na 

nią się składających.  Co do Przedszkola, sytuacja jest oczywista – Przedszkole zostaje utrzymane, 

a jego funkcjonowanie w tym miejscu jest uzasadnione obiektywnymi warunkami. 



 Drodzy Państwo, my nie opieramy przyszłości placówki na domniemaniach i emocjach, ale 

musimy bazować na konkretach. Gospodarowanie w ramach tak skromnego budżetu, jaki ma 

Gmina Rudnik, polega na dokonywaniu, niemal codziennie, racjonalnych wyborów. Zapewnienie 

przyszłości 22 uczniom i 14 nauczycielom placówki jest słabym argumentem wobec oczekiwań 

społeczności dotyczących rozwoju i inwestycji w gminie, chociażby były to tylko oczekiwania 

samego sołectwa Brzeźnica – jednego z największych sołectw w naszej gminie. 

 Sprawa przyszłości szkoły w Brzeźnicy jest sprawą otwartą, jesteśmy otwarci na dialog, ale 

oczekujemy dialogu opartego na rzetelnych danych i możliwych do zweryfikowania i zrealizowania 

propozycjach.  Szukanie optymalnego rozwiązania, kiedy trudno jest wyłączyć sentyment, jest dla 

nas wszystkich trudnym zadaniem, ale uważam, że szukanie rozwiązania w oparciu o emocje, nie 

zapewni rozwiązania opartego na mocnym fundamencie. 

 

        Z poważaniem 

        Wójt Gminy Rudnik 

        (-) Piotr Rybka 

 

 

   


