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Oświadczenie
W związku z wystąpieniem w dniu 24 października 2013 r. pana Tomasza
Elbanowskiego, promotora akcji „Ratuj Maluchy” na forum sejmowym, prezentującego
wyniki raportu obrazującego niedostateczne przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci
sześcioletnich, dyrekcja i pracownicy naszej szkoły pragną stanowczo zaprotestować
przeciwko prezentowaniu niezweryfikowanych oszczerczych informacji na temat
funkcjonowania świetlicy szkolnej działającej w naszej placówce, jak również formy
organizowania na terenie szkoły pozalekcyjnych form spędzania czasu, między innymi
półkolonii. Informacje te szkodzą wizerunkowi naszej szkoły i stanowią podstawę do podjęcia
kroków prawnych w celu przywrócenia dobrego imienia placówki. Cytowane przykłady
pochodzą z anonimowego źródła, natomiast znaleźć je można w raporcie „Szkolna
rzeczywistość 2013/2014” na stronie Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.
Rzecznik praw rodziców feruje opinie pochodzące z niezweryfikowanych źródeł, o których
się nie przekonał naocznie, uogólnia sądy wydane przez jednego rodzica i generalizuje je,
przedstawiając obraz szkoły niezgodny z rzeczywistością i wypaczony. Ze swej strony
stanowczo zapewniamy, że działania opiekuńcze i wychowawcze odbywają się zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, pod nadzorem Kuratorium, a grono
pedagogiczne dokłada wszelkich starań w kierunku zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa przebywających w placówce dzieci. Pojedynczy głos cytowanego z trybuny
sejmowej sfrustrowanego rodzica nie może być podstawą do generalizowania sądów o szkole,
której priorytetem jest stałe unowocześnianie i dostosowywanie do potrzeb dzieci bazy
materialnej i dydaktycznej szkoły. Dowodem na to jest bieżące remontowanie sal lekcyjnych i
świetlicowych, zakup dostosowanych do dzieci mebli szkolnych, pozyskiwanie funduszy,
między innymi unijnych na zakup nowoczesnego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. W
Szkole działają liczne programy profilaktyczne, w ramach których każde potrzebujące
pomocy dziecko uzyskuje wsparcie. To nieprawda, że dzieci są niedostatecznie pilnowanie
podczas przerw lekcyjnych, gdyż nauczyciele sumiennie i aktywnie pełnią swoje dyżury.
Kłamstwem jest, że uczniowie nie mają zabawek oraz gier planszowych, a atrakcją zabawy na
boisku szkolnym jest grzebanie patykiem w brudnej ziemi, gdyż posiadamy dużą ilość

sprzętu sportowego- piłek, skakanek, paletek do badmintona i innych, które z chęcią dzieci
wykorzystują w zabawie. Pomówieniem jest, że uczniowie godzinami po lekcjach spędzają
czas na betonowym boisku szkolnym, bawiąc się w brudzie i jedząc nieumytymi rękami
drugie śniadanie. Niebezpieczne wystające korzenie drzew dających cień w upalne dni zostały
ogrodzone gazonem z wieloma ławeczkami, na których można odpocząć. Dzieci spożywają
posiłki w czystych salach, nie muszą tego robić w trakcie zabawy na świeżym powietrzu,
brudnymi rękami. Dzieci mają do dyspozycji szatnie szkolne, zatem ubrania wierzchnie nie
muszą leżeć przy krawężnikach na boisku, a tornistry walać się na podłodze. Dobrowolna
składka pieniężna na potrzeby świetlicy jest w całości spożytkowywana na zakup materiałów
papierniczych, przyborów do pisania, klocków, gier, wreszcie wody do picia przez dzieci oraz
nagród w licznych konkursach świetlicowych, o czym można przeczytać na stronie
internetowej szkoły. Kłamstwem i pomówieniem jest zatem sugerowanie, że kwota nieomal
2000 zł zebranych na bieżące potrzeby świetlicy jest wydawana niezgodnie
z przeznaczeniem. Priorytetem placówki jest promocja zdrowego stylu życia, bezpieczeństwo
dzieci, rozwój wszystkich sfer osobowości, by wychować ucznia na pełnowartościowego
członka społeczeństwa. Krzywdzące i podłe jest ferowanie opinii na podstawie pojedynczego
głosu przekreślającego dotychczasowe dokonania placówki. W ostatnim czasie szkoła
znacząco polepszyła bazę materialną, wyposażyła sale lekcyjne w nowoczesne pomoce,
plansze,
nowe meble, krzesełka i stoliki, dywany, kąciki zabaw. Klasy edukacji
wczesnoszkolnej znajdują się w części nie mającej kontaktu ze starszymi uczniami, komfort
dzieci jest więc maksymalnie zapewniony. Jesteśmy gotowi na przyjęcie dzieci
sześcioletnich, na które czeka profesjonalna kadra pedagogiczna, realizująca autorskie
programy dydaktyczno- wychowawcze. Oprócz nauki czeka na dzieci przyjazna opieka w
bogato wyposażonych przestronnych salach świetlicowych, możliwość zjedzenia smacznego,
przygotowywanego na miejscu obiadu w stołówce szkolnej i to w innej porze niż starsi
uczniowie szkoły, gry i zabawy na pięknym i bezpiecznym placu zabaw oraz radość ze
zdobywania nowych kompetencji- samodzielności oraz nawiązywania kontaktów
społecznych. Żądamy zweryfikowania tej opinii poprzez wizytę w naszej placówce i naoczne
przekonanie się o jakości opieki sprawowanej w szkole nad uczniami. Nieprawdziwe,
kompromitujące szkołę rewelacje nie powinny być pod żadnym pozorem wygłaszane
z trybuny sejmowej, nawet pod pretekstem szlachetnej idei poprawiania sytuacji sześciolatka
w szkole. Bez obaw patrzymy w przyszłość i oświadczamy zdecydowanie, że już dziś
wszystkie dzieci sześcioletnie mają w naszej szkole zapewniony komfort, wsparcie
psychiczne oraz bezpieczeństwo. Kategorycznie żądamy sprostowania podanych informacjirzeczowego i odnoszącego się do faktów- poprzez publikację na wyżej wymienionym portalu
internetowym oraz w mediach publicznych, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni zgodnie
z ustawą o prawie prasowym, wytoczyć powództwo cywilne o sprostowanie.
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