Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach wyrażają
zdecydowany sprzeciw i protest przeciwko treści artykułu zatytułowanego „Kurator zdecyduje o
przyszłości szkoły”, zamieszczonego w „Gońcu Bartoszyckim” w dniu 24.02.2017r. Artykuł
zawiera szereg nieprawdziwych i nierzetelnych treści, które nie mają odzwierciedlenia w realnej
sytuacji szkoły.
Według autora artykułu, podstawowym zamiarem przekształcenia szkoły w placówkę I-III
jest baza lokalowa niepozwalająca na utworzenie ośmiu klas o wymaganych prawem normach
powierzchniowych. Pan Grabowski pisze, że propozycja rady pedagogicznej zakłada utworzenie
w obecnym gabinecie dyrektora (o powierzchni 13 metrów2) pracowni przyrody, biologii,
geografii, fizyki. Nie jest prawdą, że w tymże gabinecie planuje się utworzenie wyżej
wymienionych pracowni. Pracownia przyrodnicza istnieje i zajmuje aktualnie pomieszczenie
o powierzchni 28, 5 metra2, spełniające wymagania BHP. Dodatkowo miejsce na pozostałe
pracownie zostało przewidziane w innych, większych niż gabinet dyrektora, pomieszczeniach,
spełniających normy bezpieczeństwa i powierzchniowe. Nie wiemy, na jaką dokumentację
powołuje się autor artykułu, bo w tej przekazanej do Urzędu Gminy nie ma mowy o przenoszeniu
zajęć czy stołówki do świetlicy wiejskiej, ani tym bardziej klas o powierzchni 13 m2. Pełna
dokumentacja znajduje się na naszej stronie internetowej: http://sp-krawczyki.gminabartoszyce.pl/
Ponadto również negatywnie ustosunkowujemy się do zarzutu, iż część zajęć
edukacyjnych była prowadzona w świetlicy wiejskiej oraz że owa służyć będzie, jako stołówka.
Nie wiemy, skąd pochodzą powyższe nieprawdziwe informacje. Zajęcia w świetlicy wiejskiej
odbywały się, ale pan sekretarz zapomniał dodać, że podczas wakacji.
Dodatkowo nie zrozumiałe jest dla nas sformułowanie, że szkoła, przed reformą tworzącą
gimnazja, korzystała z pomieszczeń dodatkowych, których przeznaczenie jest obecnie inne.
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie i interpretacje sformułowania.
Zakładanie ilości dzieci ( pięcioro), które przyjdą do pierwszej klasy w roku szkolnym
2016/2017, przed rozpoczęciem rekrutacji jest rzeczą nieuzasadnioną. Ponadto, aby utworzyć
klasę wystarczy 7 dzieci.
Nie zgadzamy się również z opinią, iż utworzenie w Krawczykach szkoły ośmioklasowej
musiałoby się wiązać z jej rozbudową. Aktualnie posiadamy wystarczającą bazę lokalową
i warunki, które nie wymagają dużej przebudowy i związanych z tym kosztów. Nie wiemy,
na jaką
Uważamy, że artykuł jest krzywdzący dla naszej szkoły, a pan Grabowski nie wykazał się
dziennikarską rzetelnością, dlatego też prosimy o sprostowanie w najbliższym wydaniu gazety.
W związku z powyższym prosimy o konsultacje z zainteresowanymi oraz sprostowanie w
kolejnym artykule.
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