Jastrzębia, 26 marca 2018 r.
Do Wójta gminy Jastrzębia, Pani
Elżbiety Zasady oraz do
przewodniczącego rady gminy Jastrzębia

Stanowisko rodziców uczestniczących w spotkaniu
w sprawie rekrutacji do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi,
które odbyło się w dniu 23 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Jastrzębi
W dniu 23 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Jastrzębi odbyło się spotkanie
w sprawie rekrutacji do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi, w którym wzięło
udział kilkunastu rodziców uczniów, dyrektor i wicedyrektor ZSP w Jastrzębi oraz 7
radnych gminy Jastrzębia.
Urząd Gminy w Jastrzębi reprezentowali: sekretarz, skarbnik oraz kierownik
referatu ds. oświaty, którzy ostentacyjnie opuścili spotkanie przed jego zakończeniem.

Idea problemu i chronologia komunikacji:
Z informacji podanych przez dyrektora ZSP w Jastrzębi oraz informacji przekazanych
przez rodziców wynika, że po trwających trzy dni rozmowach dyrektora ZSP w Jastrzębi
z Wójtem oraz trzema pracownikami UG, Wójt Gminy (wykraczając poza swoje
kompetencje, a wchodząc w kompetencje dyrektora ZSP) zadecydował, że:
1. Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019 nie będzie prowadzona, gdyż
przewidziane jest utworzenie tylko jednego oddziału, w efekcie czego do klasy I nie
zostaną przyjęte dzieci spoza obwodu.
Dyrektor nie dostał zgody na prowadzenie naboru mimo, że klasa I liczyła 27 uczniów
i zgodnie z przepisami już w tym momencie należało ją podzielić.
2. W roku szkolnym 2018/2019, w szkole zostaną utworzone wyłącznie 2 oddziały
przedszkolne 5-cio godzinne (18-to i 22-osobowy, do których zostaną przyjęte
wyłącznie dzieci tzw. "z obwodu szkoły" [w czasie, gdy podczas rekrutacji do
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przedszkola nie można mówić o tzw. rejonizacji i powinien mieć tu zastosowanie
jedynie wymóg zamieszkania dziecka/opiekunów dziecka na terenie Gminy]) oraz 3
grupy przedszkolne w Samorządowym Przedszkolu w Jastrzębi.
Bazując na powyższych decyzjach władz Gminy, biorąc pod uwagę przeznaczone
decyzją władz Gminy do tego celu pomieszczenia na terenie ZSP w Jastrzębi oraz
znając dane dot. ilości dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne, dyrektor
ZSP, chcąc być uczciwym wobec rodziców, dnia 06.03.2018 r. podał do publicznej
wiadomości informację, że rekrutacji do oddziałów przedszkolnych nie będzie,
natomiast Samorządowe Przedszkole prowadzi rekrutację wyłącznie na 4 wolne
miejsca.
15.03.2018 r. Wójt gminy, mimo iż była w pełni świadoma warunków lokalowych
ZSP w Jastrzębi (określonych decyzjami władz Gminy), za pomocą ostentacyjnego
pisma umieszczonego na publicznym portalu społecznościowym jakim jest facebook,
nakazała dyrektorowi ZSP w Jastrzębi przyjęcie maksymalnej ilości dzieci do
przedszkola i oddziałów przedszkolnych (zgodnie z przepisami prawa oświatowego
oraz warunkami lokalowymi), sugerując tym samym, że niechęć do przyjęcia dzieci
leży wyłącznie po stronie dyrektora ZSP, wskazując go jednocześnie jako winnego
zaistniałej sytuacji oraz powstałego chaosu komunikacyjnego.
W tym samym czasie Wójt Gminy Jastrzębia, aczkolwiek dopiero po wyraźniej
interwencji rodziców w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty
(w postaci złożenia skarg na próbę łamania przez władze Gminy obowiązujących
przepisów prawa i aktualnych ustaw), zmieniając nagle front, poinformowała
rodziców przyszłych uczniów klasy I, że na rok szkolny 2018/2019 planowane są do
utworzenia dwa oddziały klasy I, co w efekcie skutkuje przyjęciem wszystkich
chętnych uczniów klas "0". - Komunikacja taka zaistniała mimo tego, że chwilę
wcześniej rodzice otrzymywali, w tym bezpośrednio od Wójta oraz pracowników
Gminy informacje, że muszą na ew. podział grupy ew. możliwość rekrutacji czekać do
sierpnia, a nawet września.
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Taki sposób działania to ewidentna manipulacja i matactwo ze strony władz Gminy. Do
rodziców wielokrotnie docierały sprzeczne i niepełne informacje, wprowadzające chaos
komunikacyjny, które sugerowały, że to dyrektor ZSP nie chce:
a. podziału grupy klasy I,
b. przyjęcia dzieci klas "0" spoza obwodu szkoły z grup przyszkolnych,
c. przyjęcia dzieci klas "0" spoza obwodu szkoły z grup przedszkolnych.

Ad.1
Działanie bezprawne/próba działania poza przepisami prawa, gdyż:
a. Na podstawie Art.7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 roku, o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, poz. 35, wszystkie dzieci
uczęszczające do oddziału "0" przyszkolnego mają ustawowe prawo do
kontynuowania nauki w tej samej placówce w oddziale klasy 1'szej
z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.
b. Biorąc pod uwagę fakt, że Dz. U., Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., poz. 649, paragraf 5, akapit od 1 do 6
stanowi, że gdy już na etapie rekrutacji wiadomym jest (na podstawie statystyk,
przewidywań i złożonych przez rodziców wniosków), że ilość uczniów w danym
oddziale przekroczy ilość 25'cioro dzieci, dyrektor szkoły ma ustawowy
obowiązek powołania na tym etapie kolejnego oddziału.
Jedyną sytuacją, w której szkoła może zachować prawo do prowadzenia tak
licznej grupy uczniów w ramach pojedynczego oddziału jest taka, gdy ilość
uczniów w oddziale osiągnie ilość >25 podczas trwania roku szkolnego (czyli
po rozpoczęciu przez dzieci nauki w szkole).
Zgłębienie przez rodziców zapisów aktualnych ustaw, poczynione szeroko pojęte
konsultacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty, złożenie
wniosków rekrutacyjnych w formie wykazującej uchybienia proceduralne procesu
rekrutacji oraz złożenie skarg do Kuratorium Oświaty i MEN, mocno przyczyniły się,
jeżeli nie bezpośrednio doprowadziły do przyjęcia wszystkich zainteresowanych dzieci
zarówno z oddziału "0" przyszkolnego jak i przedszkolnego do klasy "1".

Ad.2
3

Przyczyna decyzji: Decyzją organu prowadzącego oraz w wyniku audytu KM PSP
w Radomiu, i wydanej w tej sprawie decyzji w zakresie prawidłowego przystosowania
budynku szkoły do prowadzenia w nim oddziałów przedszkolnych, oddziały
przedszkolne mogą funkcjonować na terenie szkoły do dnia 2018-08-31. Wynikiem
tego, ilość oddziałów/grup przedszkolnych z początkiem września zostanie
zredukowana blisko o połowę (109 -> 64 miejsc, czyli braknie miejsca dla około 50
wnioskujących).
Łącząc to z faktem, że równocześnie wypowiadane są umowy z indywidualnymi
punktami przedszkolnymi na terenie gminy, można szacować, że liczba rodzin, którym
odebrano możliwość kształcenia ich dzieci w placówkach na terenie naszej gminy,
będzie jeszcze większa..
Znając te dane warto wspomnieć o fakcie, że Gmina ma co najmniej kilka opcji
wyjścia z tej dość problematycznej sytuacji, czyli zapewnienia dzieciom z terenu gminy
możliwości prowadzenia edukacji na jej terenie, wg wymagań rodziców/mieszkańców, przez:
a.

Uruchomienie w budynku szkoły dodatkowych oddziałów przedszkolnych. -

Inicjatywa wymaga dostosowania budynku szkoły w celu spełnienia wymagań
przepisów p. pożarowych, tj. wg zaleceń KM PSP w Radomiu, na podstawie decyzji
MZ.5580.71.1.2017, z dnia 2017-08-31, tj.:
•

zabezpieczenia otworów drzwiowych drzwiami p. pożarowymi,

•

zapewnienia możliwości ewakuacji przez otwory okienne w formie

dobudowania prostej konstrukcji schodków ewakuacyjnych za oknem.
b.

Uruchomienie

punktów

przedszkolnych

w

budynku

dotychczasowego

gimnazjum. - Najstarszy rocznik gimnazjalistów zwalnia szereg sal, które są
przystosowane do prowadzenia w nich tego typu działalności i mogą zostać z
powodzeniem do tego celu wykorzystane. Zaznaczając od razu, że istnieje również
prawna możliwość utworzenia punktów przedszkolnych pracujących w zakresie
większym niż minimalny ustawowy czas pracy takiej placówki (nawet do 10h) (dla
grupy 25 dzieci minimalny czas pracy takiego punktu wynosi 5h/dz.).
Wszystkie z powyższych inicjatyw wymagają jedynie przychylności władz Gminy dla
decyzji rodziców co do wyboru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi jako
preferowanej placówki do edukacji ich dzieci.
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Każda z wymienionych tu propozycji jest możliwa do zrealizowania nawet na etapie,
na którym jesteśmy, tj. praktycznie formalnie zakończonej już rekrutacji.
Należy tu wspomnieć, że wg Dz. U. RP, z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59, Ustawa z
dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, art. 31, Wychowanie przedszkolne, obowiązek
szkolny i obowiązek nauki, ustęp 10, w przypadku, gdy w toku rekrutacji ustalono, że brak jest
miejsc we wnioskowanej placówce, dyrektor danej placówki zobowiązany jest poinformować
o tym fakcie organ prowadzący (czyt. Wójta gminy), który to ma obowiązek na piśmie
wskazać wnioskującym inną placówkę o odpowiednio zbliżonych warunkach i czasie pracy,
a która to może przyjąć wnioskowane dziecko.
Pamiętając,

że

w

przypadku

powołania

oddziałów

przedszkolnych/punktów

przedszkolnych, gmina otrzymuje z budżetu Państwa subwencję na poczet kosztów utrzymania
każdego z przyjętych dzieci, a w odpowiednim czasie do budżetu gminy zostały już zgłoszone
przez Panią dyrektor:
a.

konieczność dostosowania sal szkoły do wymogów audytu,

b.

oraz konieczność zatrudnienia odpowiedniej ilości kadry kształcącej,

(środki te zostały częściowo, lub w całości zapewnione)
jako rodzice chcielibyśmy, żeby zarówno Pani wójt, wszyscy radni, jak i wszyscy członkowie
Komisji Oświaty, mieli świadomość jakie implikacje/konsekwencje pociągnie za sobą ew.
decyzja o NIE tworzeniu wymaganych "grup" przedszkolnych na terenie gminy, a mogą to
być/będą:
• Praktyczne zablokowanie możliwości kształcenia (przez pełny przekrój
rocznikowy) na terenie gminy naszych najmłodszych dzieci, będących de facto
podopiecznymi gminy.
• Konieczność

ulokowania

kilku-dziesięciorga

dzieci

(50-60

dzieci)

w

placówkach poza terenem gminy.
• Wyrwanie tym samym tychże dzieci z lokalnych społeczności, lub
uniemożliwienie im egzystowania w tychże społecznościach.
• Zablokowanie możliwości prowadzenia edukacji dzieci w tej samej placówce,
w której prowadzi edukację ich rodzeństwo.
• Generowanie dodatkowych kosztów logistycznych dla rodziców, jeżeli nie
zablokowanie im w ogóle możności "dostarczenia" równocześnie, na czas, dzieci
do kilku różnych placówek/przedszkoli/szkół.
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• Ograniczenie napływu finansów do funduszy gminy, w formie gotówki
"płynącej za dzieckiem".
• Wygenerowaniu kosztów w gminie, w postaci koniczności ustawowego
zapewnienia nieprzyjętym dzieciom miejsc nawet w placówkach prywatnych, oraz
zapewnienia im transportu do tychże placówek.
Reasumując:


Edukacja dzieci w gminie jest OBOWIĄZKIEM i zadaniem własnym Gminy.



Gmina ma obowiązek pokryć koszt kształcenia dzieci zamieszkałych na jej

terenie.


Na każde dziecko przyjęte do przedszkola przydzielana jest przez Państwo

stała wartość subwencji (forma dotacji).


Niezależnie od miejsca kształcenia dziecka (wieś, gmina, czy miasto), wartość

tej subwencji nie zmienia się i jest stała.


Koszty utrzymania dziecka w różnych przedszkolach różnią się od siebie, czyli

koszt kształcenia dziecka np. w przedszkolu miejskim będzie znacząco wyższy niż
koszt jaki musiałaby by ponieść gmina w stosunku do dziecka kształconego na jej
terenie.


Decyzja o odesłaniu naszych dzieci do kształcenia poza terenem gminy,

wygeneruje więc wyższe koszty do poniesienia na poczet systemu edukacji dla
budżetu gminy, niźli w przypadku kształcenia dziecka na jej terenie.
Uzupełniając, zmiana warunków pracy przedszkoli w pobliskich miejscowościach (czyli np.
wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych), jeżeli w ogóle jest możliwa, również
wygeneruje wzrost wydatków na oświatę:


nie tylko przez konieczność zatrudnienia dodatkowego, drugiego nauczyciela,

ale również w postaci:


konieczności zapewnienia etatu dla woźnego/sprzątaczki,



konieczności zapewniania wyżywienia dla przyjętych dzieci.

Próbując dociec prawdziwych intencji władz gminy, a wynikających z podjętych decyzji...
Władze gminy, zamiast:
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powołać stosowna/wymaganą ilość grup i kadry nauczycielskiej
(Znając statystyki urodzeń i zameldowań w gminie, określające w ogólny sposób przewidywaną ilość
dzieci do naboru w wieku od 3 do 6 lat - dane dostępne od kilku lat.),



zamiast zadbać zawczasu o dostosowanie wszystkich wymaganych sal do wymogów
przepisów p. pożarowych
(Operacja, która i tak musi zostać wykonana w związku z faktem wykonania audytu w 2015 r., wydania
decyzji i narzuconymi terminami realizacji.),



zamiast wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców gminy/.rodziców,



zamiast wydać zachęcający komunikat informujący o możliwości wytworzenia przez
Gminę maksymalnej możliwej ilości miejsc dla dzieci klas przedszkolnych,

zdecydowały się na podjęcie drastycznej, stojącej w opozycji z powyższym decyzji o:


maksymalnym ograniczeniu ilości grup przedszkolnych,



wystosowaniu lakonicznego (bez jakichkolwiek wyjaśnień dla potencjalnych
zainteresowanych) komunikatu, informującego (po prostu) o braku miejsc i naboru.

Co spowodowało obranie takiej drogi przez władze gminy? Rodzice na starcie zostali celowo
zniechęceni do składania wniosków - "Bo po co składać wniosek skoro są tylko 4 wolne
miejsca...". Nawet, gdyby w tej sytuacji wybrani z nich zdecydowali się na złożenie takiego
wniosku równolegle ze złożeniem wniosku w jednym z przedszkoli w Radomiu (jako
zabezpieczenie), nie mieli by szansy doczekać końca rekrutacji w ZSP w Jastrzębi, gdyż
potwierdzenie woli zapisu dziecka w Radomiu trzeba było złożyć w terminie do 23.03, w
czasie gdy decyzją wójta gminy rekrutacja w ZSP w Jastrzębi została wydłużona do 30.03, a
dopiero 20.04 opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych.
Trudno w tej sytuacji (mimo zapewnień ze strony przedstawicieli Gminy obecnych na
spotkaniu), wykazać dobre intencje władz Gminy, gdy oczywistym jest, że podjęta droga
miała na celu wyłącznie próbę ograniczenia napływu wniosków i dzieci do ZSP w Jastrzębi.
Zachowanie Organu Prowadzącego w stosunku do mieszkańców gminy, tu w osobach
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, jest delikatnie mówiąc niewłaściwe, a dodatkowo
przepełnione ignorancją w stosunku do powagi całej sytuacji, gdyż Organ Prowadzący
powinien:


mieć wiedzę o ilości dzieci potencjalnie chętnych do przyjęcia,
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powinien odpowiednio wcześniej określić możliwości kadrowe i lokalowe (biorąc
pod uwagę otrzymane rekomendacje i możliwość ich realizacji; uwzględniając w
tym zarówno sale szkoły, ale i sale po wygaszanym gimnazjum (w uzgodnieniu z
dyrektorem Publicznego Gimnazjum)),



a przede wszystkim na podstawie Dz. U. z 2016 r. poz. 35, ustawa z dnia 29
grudnia 2015 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw, Art. 14.1, punkt 2, na czas zaktualizować i uchwalić uchwałę w sprawie
dodatkowych kryteriów, która w obecnej

formie jest

niekonstytucyjna

i krzywdząca, gdyż w obecnej formie:
o nie uwzględnia dzieci 3 latnich,
o największe szanse daje dzieciom 4-letnim, a 5-cio i 6-ciolatki dyskredytuje
(na starcie otrzymują 0 pkt.),
o uniemożliwia (w związku z powyższym) dyrektorowi ZSP prawidłowe
procesowanie wniosków, tj. punktowanie kandydatów,
o co prowadzi do konieczności ponownego przeprowadzenia procesu
rekrutacji.
Na koniec, w obliczu ogółu sytuacji, która omawiamy oraz ostatnich zajść, warto
przypomnieć, że rolą i obowiązkiem, zarówno Wójta jak i ogółu władz Gminy, jest przede
wszystkim: zapewnienie warunków stabilnego bytu lokalnej społeczności przez pokój
społeczny, gwarancję integralności terytorialnej i wolności obywatelskiej, oraz zapewnianie
jej możliwości realizacji podstawowych, konstytucyjnie gwarantowanych potrzeb. Potrzeb,
które w zakresie wyboru ścieżki edukacji zostały przez rodziców dość jasno sprecyzowane,
dowodem czego jest choćby ilość złożonych właśnie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jastrzębi wniosków o nabór.
Wbrew błędnie przyjętym założeniom, zabronienie rodzicom możliwości edukacji ich
dzieci w wybranych przez nich placówkach nie wzmocni pozycji mniejszych ośrodków
edukacji na terenie gminy. Rodzice świadomie dokonali wyboru na rzecz ZSP w Jastrzębi,
biorąc pod uwagę wszelakie uwarunkowania rodzinne (tj.: ilość godzin spędzanych w pracy,
wygodną logistykę, a przede wszystkim jakość edukacji w wybranej placówce). Dalsze
podtrzymanie decyzji władz Gminy w sprawie braku naboru godzi w nasze konstytucyjne
prawa. Dodatkowo wywrze na nas konieczność "zabrania" naszych dzieci z terenu gminy na
rzecz np. przedszkoli w Radomiu, co będzie bezpośrednią przyczyną "odpływu" z budżetu
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Gminy funduszy na rzecz edukacji i wzbudzenia poczucia krzywdy i niezadowolenia wśród
jej mieszkańców.

Podpisano:
Przewodnicząca Komisji Oświaty, radni, dyrektor oraz wicedyrektor ZPS w Jastrzębi oraz
rodzice obecni na zebraniu - zgodnie z załączoną listą obecności
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