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PETYCJA

Dotycząca: rozbudowy Szkoły Podstawowej  oraz   budowy przedszkola

w Książenicach. 

            Zwracamy  się  do  Pana  Burmistrza  z  pilnym  wnioskiem  i  prośbą

o rozbudowę Szkoły Podstawowej w Książenicach oraz budowę przedszkola.

           Nasz wniosek oraz prośbę uzasadniamy  tym, że w Książenicach przybywa

mieszkańców, ponadto jest coraz więcej narodzin dzieci w Książenicach.  W każdym

roku mamy coraz więcej uczniów  i przedszkolaków.       

           Problem lokalowy rozpoczął się kiedy zlikwidowano gimnazja.  Klasy siódma

i  ósma,  które  włączono  do  Szkoły  Podstawowej,  spowodowały  konieczność

zapewnienia dla nich dodatkowych sal lekcyjnych. Dwie klasy siódme i jedna ósma to

już konieczność zapewnienia trzech dodatkowych pomieszczeń. 

           Zbyt mała ilość sal lekcyjnych, powoduje konieczność wprowadzenia zajęć

lekcyjnych w drugiej  zmianie. Jest to duży dyskomfort,  ponieważ dzieci  nie mogą

uczęszczać  na  dodatkowe,  pozalekcyjne  zajęcia  np.  lekcji  językowych,  muzyki,

sportów.  Dzieci  pracujących  rodziców  przychodzą  na  8.00  do  szkoły,  gdzie  w

świetlicy oczekują na swoją godzinę zajęć popołudniowych. 



Jest to bardzo uciążliwe i męczące dla dzieci, ponieważ praktycznie cały dzień

przebywają  w szkole, a po powrocie do domu muszą jeszcze odrobić lekcje, bo

kolejnego dnia zajęcia rozpoczynają znów o 8.00.

           Z powodu braku wolnych sal lekcyjnych Szkoła ma ograniczone możliwości

organizowania dodatkowych zajęć dydaktycznych wspomagających naukę różnych

przedmiotów. 

         Po reformie szkolnictwa, dzieci edukację szkolną  rozpoczynają w wieku 7 lat,

w związku z czym przybyło dzieci w Oddziale Przedszkolnym jako uczniowie klasy

„0”.  

         W Oddziale Przedszkolnym w Książenicach  są tylko dwie sale lekcyjne, gdzie

są mieszane grupy wiekowe dzieci od trzeciego do piątego roku życia. W drugiej sali

są prowadzone zajęcia dla sześciolatków. 

Jedną grupę przedszkolną może stanowić liczba 25 dzieci, sale lekcyjne wypełnione

są do  granic  możliwości.  Jakiekolwiek  gry  i  zabawy ruchowe przedszkolaków są

niemożliwe, ze względu na zbyt małe pomieszczenia. Według standardów nauczania

powinna być zapewniona oddzielna sala dla  każdego wieku dzieci.  Obecnie,  aby

zostało zapewnione  wychowanie przedszkolne, w pełnym zakresie, dla wszystkich

dzieci  w  Książenicach  w  wieku  przedszkolnym,  potrzeba  czterech  Oddziałów

Przedszkolnych.  

           Wielu rodziców, na fakt, że Oddział Przedszkolny jest czynny tylko od godziny

7.00-15.00   oraz  brak  możliwości  zapewnienia  całodziennego  wyżywienia,  wozi

swoje dzieci do innych gmin, bądź do prywatnych i drogich przedszkoli.

          Istniejące warunki lokalowe,  ograniczają możliwości  wykorzystania potencjału

dobrze  wykwalifikowanej  kadry  nauczycielskiej  oraz  utrudniają  dzieciom  naukę

i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

            Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
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