Krawczyki , 09.02.2017r.

Opinia
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Krawczykach w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Krawczykach
Podczas posiedzenia roboczego w dniu 08. 02. 2017 r. Rada Pedagogiczna
przeanalizowała projekt uchwały nr XXIV/290/2017 Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Krawczykach o strukturze organizacyjnej klas I – VI z oddziałem przedszkolnym
w szkołę podstawową o strukturze klas I – III z oddziałem przedszkolnym.
Niniejszym przedstawiamy negatywną opinię w przedmiotowej sprawie.
UZASADNIENIE
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Krawczykach wyraża stanowczy sprzeciw wobec Uchwały nr XXIV/ 2017 Rady
Gminy Bartoszyce z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru zmiany struktury
organizacyjnej szkoły z I –VI z oddziałem przedszkolnym w strukturę organizacyjną
I – III z oddziałem przedszkolnym.
Całkowita likwidacja oddziałów IV-VI ma nastąpić, według powyższej uchwały,
z dniem 31 sierpnia 2017r. Takie działania Gminy Bartoszyce uniemożliwiają,
naszym zdaniem, przekształcenie placówki w pełną ośmioklasową szkołę
podstawową, bowiem zgodnie z art.117 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60):
„Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje
się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy –
Prawo oświatowe”, nasza szkoła ma już wtedy obniżony stopień organizacyjny
i w związku z tym znajduje dla niej zastosowanie art.117, ust.2 tej samej Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, które
mówią, iż „Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa
obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej
staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same
klasy szkoły podstawowej”. Jesteśmy pewni, że powyższe działania sprawią, iż dzieci
starsze
i młodsze całymi rodzinami odejdą. W rezultacie doprowadzi to do
zamknięcia szkoły z braku uczniów.
Odnosząc się do tezy, iż baza lokalowa jest zbyt mała, informujemy, że szkoła
jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki.
PIĘTRO: (zał. nr 1)
– edukacja wczesnoszkolna
- muzyka
Sala nr 11
- plastyka
- religia
- język angielski
Razem:
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4 godz.
4 godz.
10 godz.
15 godz.
33 godz.

Planowane łączenia w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019
- muzyka Kl. IV + V
1 godz.
Kl. IV + V
1 godz.
.
Kl. VI + VII
1 godz.
Kl. VI + VII
1 godz.
-plastyka Kl. IV + V
1 godz.
Kl. IV + V
1 godz.
Kl. VI + VII
1 godz.
Kl. VI + VII
1 godz.
-religia
kl. IV + V
2 godz.
kl. IV + V
2 godz.
kl. VI + VII
2 godz.
kl. VI + VII
2 godz.
Religia
język
angielski
Razem:

kl. VIII
Kl. IV - VIII

2 godz.
15 godz.

Religia kl. VIII

25 godz.
– edukacja wczesnoszkolna kl. I
Język angielski kl. I

Sala nr 18
Razem:

Sala nr 19
Razem:

Sala nr 15

20 godz.
2 godz.
22 godz.

– edukacja wczesnoszkolna kl. III
Język angielski kl. III

20 godz.
2 godz.
22 godz.

matematyka
informatyka kl. IV –VIII
technika
język niemiecki
zajęcia z wychowawcą
edukacja dla bezpieczeństwa

20godz.
5 godz.
3 godz.
4 godz.
1 godz.
1 godz.
34 godz.

przyroda
biologia
geografia
chemia
fizyka

2 godz.
5 godz.
5 godz.
4 godz.
4 godz.
20 godz.

doradztwo zawodowe
świetlica

20 godz. rocznie
wg przydziału organu
prowadzącego

Razem:

Sala nr 16

2 godz.

Razem:

Sala nr 14
stołówka
Razem:

20 godz. rocznie
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PARTER: (zał. nr 2)
język polski
historia
Sala nr 10
wiedza o społeczeństwie
zajęcia z wychowawcą
Razem:

25 godz.
9 godz.
2 godz.
1 godz.
37 godz.

Sala nr 7
- oddział przedszkolny ( 5- i 6-latki).
Sala nr 3
- oddział przedszkolny ( 3- i 4-latki; oddział będzie utworzony po rekrutacji).
Sala nr 2
- aula- sala gimnastyczna.
Z powyższych danych wynika, że powołanie szkoły ośmioklasowej nie będzie
kolidowało z oddziałami przedszkolnymi.
Ponadto posiadamy liczne argumenty przemawiające za funkcjonowaniem
ośmioklasowej szkoły podstawowej, jakimi są między innymi wysokie wyniki
edukacyjne na sprawdzianach szóstoklasisty. Uzyskiwane wyniki są porównywalne
ze średnimi wojewódzkimi i
w kraju. Wychowankowie odnoszą sukcesy
w konkursach i olimpiadach na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju. (Zał.
nr 3, nr 4, nr 5)
W szkole zatrudnionych jest 12 nauczycieli: 1 nauczyciel stażysta, 2
kontraktowych, 9 dyplomowanych. Pełnozatrudnionych – 7, niepełnozatrudnionych –
4, 3 posiada umowy na czas określony. Spośród nauczycieli zatrudnionych na czas
określony jeden jest zatrudniony na zastępstwo, jeden nauczyciel prowadzi zajęcia
specjalistyczne dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej w stopniu
lekkim. Nauczyciele posiadają kwalifikacje o specjalnościach: edukacja
wczesnoszkolna, język polski, język angielski, język rosyjski, muzyka, plastyka,
historia, przyroda, geografia, biologia, matematyka, informatyka, technika,
wychowanie fizyczne, religia, wychowanie do życia w rodzinie, której nie zapewnia
się ciągłości pracy.
Posiadamy zaplecze, sprzęt, wyposażenie na wysokim poziomie. W szkole
funkcjonuje doskonale wyposażona i nowoczesna pracownia komputerowa. Obecnie
jesteśmy na etapie wyposażania w sprzęt drugiej pracowni – dla uczniów klas
młodszych. W każdej klasie zainstalowano komputer z dostępem do Internetu.
W placówce realizowane są programy wspierające procesy edukacyjnowychowawcze, prowadzone warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
poszerzające ich wiedzę i horyzonty życiowe oraz rozwijające zainteresowania.
Sukcesem było otrzymanie w 2004 roku certyfikatu „Szkoły z klasą”.
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Szkoła w Krawczykach oferuje wiele ciekawych zajęć edukacyjnych.
Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu kołach zainteresowań (LOP, SKS,
koło wokalno – muzyczne, matematyczne, koło redakcyjne, koło języka
angielskiego).
Jednocześnie ściśle współpracujemy z Gminą Bartoszyce, Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczna w Bartoszycach, Nadleśnictwem Bartoszyce, MDK
i BDK Bartoszyce, Powiatowe Centrum Informacji w Bartoszycach, Biblioteką Miejska
w Bartoszycach, Gońcem Bartoszyckim, Bankiem PKO, Policją i Strażą Pożarną
w Bartoszycach oraz środowiskiem lokalnym.
W działalności naszej placówki ważną rolę odgrywa współpraca z rodzicami,
z którymi mamy dobry kontakt. Rodzice są zaangażowani w życie szkoły i zawsze
można na nich liczyć.
Placówka jest ośrodkiem kultury we wsi. W środowisku lokalnym pełni rolę
domu kultury dla uczniów, rodziców i mieszkańców. Przygotowujemy szereg
uroczystości według kalendarza i jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska.
Szkoła jest położona w pięknym, zielonym parku, co sprzyja realizowaniu
ekologicznych form pracy z dziećmi i rodzicami. Wykorzystujemy położenie placówki
do prowadzenia lekcji w terenie, zabaw i rozgrywek sportowych, służących integracji
ze środowiskiem.
Szkoła Podstawowa posiada bardzo bogatą, ponad 70 letnią tradycję.
Wykształciła wiele pokoleń, dziś już dorosłych obywateli, niejednokrotnie pełniących
ważne funkcje społeczne. Szkoła to tradycja, ciągłość, niekwestionowana wartość,
której nie można zaprzepaścić!

Podpisy Rady Pedagogicznej:
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