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Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej zwraca się z prośbą o
rozbudowę naszej szkoły i uwzględnienie tego wydatku w planowaniu budżetu gminy na rok 2020.
Szkoła Podstawowa w Wiśle Wielkiej to jedna z wielu szkół naszej gminy, która boryka się z
założeniami reformy oświaty, a mianowicie z małą ilością klas lekcyjnych. Już w tym roku szkolnym
2018/2019 zajęcia lekcyjne prowadzone są w naszej szkole od godz. 7.00 (lekcje rozpoczynają klasy 7 i 8)
i kończą się o 15.15. Do tej pory byliśmy dumni z tego, że wprowadzenie reformy oświaty, aż tak bardzo
nas nie dotknęło, ale fakt, że od przyszłego roku szkolnego kolejna sala lekcyjna zostanie udostępniona
dla dzieci z przedszkola nas przeraża.
W szkole na parterze znajdują się 4 klasy lekcyjne, z czego od kilku lat już jedna z nich jest
przeznaczona dla dzieci z zerówki. Teraz zabrana będzie druga. Na pierwszym piętrze znajdują się
również 4 klasy lekcyjne, w tym jedna pracownia komputerowa, czyli w przyszłym roku szkolnym do
dyspozycji będzie 6 klas lekcyjnych, co jest stanowczo za mało. Nasza szkoła oprócz pracowni
komputerowej nie posiada żadnych innych, dobrze wyposażonych pracowni. W związku z tym boimy się
o przyszłość naszych dzieci.
Uczeń to najważniejszy odbiorca tej reformy. Stwórzmy mu warunki, w których będzie
funkcjonował w systemie jednozmianowym, co pozwoli mu na rozwijanie pasji, przez uczestniczenie w
zajęciach pozalekcyjnych. Takie założenia ma przecież Twórca Reformy. Perspektywa tego, że dzieci w
przyszłym roku będą się uczyć do 17.00 czy nawet 18.00 odbiera im to wszystko.
Analizując statystykę urodzeń w naszej miejscowości rocznik 2015 to 37 dzieci, rocznik 2016 to
40 dzieci zameldowanych w Wiśle Wielkiej. Za kilka lat te dzieci przekroczą próg naszej szkoły i
chcielibyśmy im zapewnić jak najlepszą przyszłość, jednak warunki lokalowe na to nie pozwalają. Poza
tym jeśli będzie dwuzmianowość, gdzie podzieją się dzieci, których rodzice pracują zawodowo. Nasza
świetlica nie spełnia żadnych pozytywnych norm i wymagań. To jest pomieszczenie znajdujące się w
piwnicy, o bardzo małej powierzchni i bez okien. Zaplecze pedagoga, psychologa i logopedy też
pozostawia wiele do życzenia.

W roku szkolnym 2016/2017 wygospodarowaliśmy małą salkę na prowadzenie gimnastyki
korekcyjnej, zakupiliśmy lustro i doposażyliśmy ją , by nasze dzieci miały te zajęcia na miejscu. Niestety w
zeszłym roku została ona przeznaczona na klasę lekcyjną, która mieści 13 uczniów. Nie ma szans by to
pomieszczenie zmieściło większą liczbę uczniów, a tych w naszej miejscowości przybywa, tym bardziej, iż
Wisła Wielka jest miejscowością bardzo atrakcyjną pod względem budowlanym.
My zdajemy sobie z tego sprawę, że w roku 2017 obiecano nam przedszkole w budynku przy
ulicy Cieszyńskiej (tzw. budynek byłej gminy), ale do tej pory nie mamy nawet projektu przebudowy tego
budynku. Nawet jeśli ono tam powstanie, to nie rozwiąże to spraw lokalowych w naszej szkole. Do
przedszkola dziecko chodzi około 3 lata, a do szkoły na dzień dzisiejszy 8 lat. Rozbudowa szkoły powinna
być priorytetowa. Zależy nam bardzo na tym, by nasze dzieci mogły kontynuować edukację w tej szkole i
w warunkach przyjaznych ich rozwojowi.
Mamy czasem wrażenie, że Pan Burmistrz i Radni o nas zapomnieli. W ościennych Sołectwach
coś się buduje, rozbudowuje i remontuje, a o Wiśle Wielkiej zapomniano. Tym bardziej, iż w ostatnich
latach w naszej miejscowości nie było żadnych większych inwestycji. Mamy nadzieję, że po
przeanalizowaniu sytuacji ta sprawa stanie się priorytetem Pana Burmistrza oraz Państwa Radnych.
Bardzo liczymy na zrozumienie i wsparcie naszej prośby. Jesteśmy gotowi do rozmów i prosimy o
wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego będziecie Państwo mieli możliwość przedstawienia
nam Rodzicom koncepcji działań jakie zostaną podjęte.
Oczekując na odpowiedź, z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, z poważaniem
Rada Rodziców.

1.Do wiadomości Radnych Rady Miasta.

