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Prezydent Miasta Zie|ona Góra
pan Janusz kubicki

List otwar§ Mieszkańców gminy Świdnica

My, mieszkańcy gminy Slvidnica zdecydowaliśmy się napisać list otwarly do Pana, Panie
Prezydencie, w trosce o ptzyszłość edukacyjną naszych dzięci, Pragniemy, aby dołozono
wszelkich starań, by tozwtązać problemy zwlązane z ograniczeniem naboru clo szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Zielonej Górzę. Zależy nam, aby w tej

nienormalnej sytuacji szukać sposobów powrotu do normalności.

Zgadzamy się z Pana opinią, że konsekwencje nieprzemyślanych decyzjt związanych
z reformą szkolnictwa i braku rzetelnych działań dokonanych w odpowiednim czasię ponoszą
naszę dzieci, którym teraz serwuje się stres i wielkie emocje. Tak jak Pan, wiemy, że

szkoła nie jest z gumy i ze MEN nawet w połowie nie pokrywa kosztów ponoszonych przez
miasto na edukację. Trzeba zdawac sobie sprawę, że kumulacja Gimnazjalistów
i Ósmoklasistów w obecnym roczniku spowodowała sytuację kryzysową - jako taką należy ją
traktować i podejmować nadzwyczajne kroki. Tak jak Pan, jesteśmy pełnymi troski
rodzicami, ktorzy nie mogą zrozumieć, dlaczego w tak trudnym momencie miasto, które
zawsze było naszym parlnerem, odwraca się od nas i realizuje scenariusz tych, ktorzy
przyjęli za swój cel antagonizowanie środowisk samorządo\łych i mieszkańców.

Nie zgadzamy się na traktowanie naszych dzieci (absolwentów Szkoły Podstawowej im. Jana

Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Swidnicy) jako potencjalnego zagrożenia
w uzyskaniu miejsca w szkołach ponadpodstawowych pTzez młodych ztelonogorzan.
Domagamy się równego traktowania i sprawiedliwych kryteriów naboru do szkół
ponadpodstawowych dla wszystkich uczniów chcących się o te miejsca ubiegać.

Pragniemy zwrocic Pana uwagę na fakt, ze Gmina Świdnica jest niejako ,,sypialnią" Zielonej
Góry nieposiadającą własnych szkół ponadpodstawowych. Nasze dzieci od lat kontynuują
naukę w Zielonej Gorze z powodu bezpośredniego sąsiedztwa, Związanę są z miastem, a ich
rodzice w większości pracują w Zielonej Gotzę.

Pragniemy jednocześnie zapy-ac, czy jest Pan, Panie Prezydencie przekonany, że wyczetpń
wszelkie możliwe sposoby i pomysły, ńy rozładować tę obecną kryzysową sytuację inaczej
niz jedynie poprzez zapowiedź ograniczenia liczby miejsc w zielonogórskich szkolach
średnich dla absolwentów szkół Powiatu Zie|onogórskiego?

Prosimy o pochylenie się nad naszvmi argumentami i pr.taniami:

1, Konstytucja Rzeczvpospolitej Polskiej o oświacie (art. 70, ust. 4 - Władzę publiczne
zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia). Realizacja tego



konstytucyjnego zapisu legła u poclstaw wprowadzanej od 1 września 1999 r. reformy
oświatowej. Ma ona stworzyć wszystkim uczniom jednakowe szanse edr-rkacyjne.

2. Równy dostęp do edukacji gwarantuje równiez Prawo Oświatowe (Ustawa z dnta 14

gruclnia 2016, afi.1 pkt.ll - Zmniejszanie tożntc w warunkach kształcenia, wychowania
i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zrłłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi
i wiejskimi.)

3. Nasze dziect uczestniczą w życiu kulturalno-oświatowym miasta: uczęszczają do szkół
muzycznych i ośrodków twórczości arlystycznej, grają w zielonogórskich orkiestrach, są

członkami klubów sportowych i kółek zainteresowań.

4. Uczniowie szkół powiatowych utozsamiają się z Zieloną Górą poprzez reprezentowanie
miasta w konkursach, zawodach, olimpiadach, osiągającbardzo dobre wyniki i uczestnicząc
w imprezach kulturalno-oświatowych oraz w dorocznym Pochodzie Winobraniowym.

5. Młodzież naszej gminy wtąże swoją przyszłośc zawodową z Zieloną Górą, wielu z nich po
ukończeniu nauki zaslla rynek pracy miasta Zie\ona Góra.

6. Niejednokrotnie rodzicę oraz dzladkowie dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy
Swidnica pracują w Zielonej Gorze i tam odprowadzająpodatki.

7. W wielu przypadkach dziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni i inni najbliżsi członkowie
rodzin absolwentów naszej szkoły, ktorzy na stałe mieszkają w Zielonej Górze, są Pana
wyborcami kolejnej kadencji.

8. Nie mozemy pominąć faktu, tżmy jako rodzice dzieci utozsamiamy się z miastem, gdyż
w ogromnej większości pochodzimy z Zielonej Góry, tu się urodziliśmy, kształciliśmy
i pracujemy.

9. Z drugtej strony Gmina Swidnica jest otwarta na potrzeby miasta i chętnie udostępnia
swoje obiekty, tj. m.in. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Halę Sportową

,.Świdniczanka", Zbór w Letnicy, Swidnicki Bunkier, Zalęw Swidnicki, Muzeum Wojskowe
w Drzonowie w celu otganizacjt uroczystości, imprez i treningów przyciągających także
mieszkańców Zielonej Góry.

l0. Czy policzono, ilu będzie w sumie absolwentów szkół podstawowych i gimnazjow
w powiatach, którzy będą zainteresowani kontynuacją nauki w Zielonej Gorze i w jakich
typach szkół? W samym mieście Zielona Góra jest ich 2800, w gminie Świdnica - 105

(z czego ok. 50% jest zainteresowanych pojściem do liceów i technikow, pozostała część do
szkółbranżowych).

11. Wiemy, że Młodzieżowa Rada Miasta z własnej inicjatywy, zaniepokojona sytuacją
rekrutacji w szkołach, we własnym zakresie przeprowadziła ankietę wśrod absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjow zarówno w Zielonej Gorzęjak i w Świdnicy - czy znane są jej
wyniki?

12. Czy wiadomo, ile klas należałoby utworzyć, aby sprostać prognozowanym potrzebom?



13. O jakich typach zielonogórskich szkół informował Pan w liście do rodziców i nauczycieli
na początku kwietnia br.?

14. Dlaczęgo pierwotnie planowanaliczba 4775 miejsc w szkołach została zmniejszona do

2921 (informacja Wójta Gminy Świdnica Pana Krzysztofa Stefańskiego)? W niektórych
szkołach odbyły się dni otwafte. Szkoły informowały o otwarctu znacznie większej ilości
klas. Nagle, na chwilę przed egzamlnami i rekrutacją liczba spadła o ponad połowę.

Spowodowało to chaos informacyjny i poczucie zagrożenta. Czy są ku temu inne niż
finansowe przesłanki, które przecteżnie mogą być dominującym argumentem w sprawie?

15. Czy mógłby Pan jasno sprecyzować, na czym polega .,racjonalnie ustalony obecny plan
naboru" i co oznacza stwtęrdzenie ,,przyjmę grupę uczniów z innych powiatów", o których
mowa w w/w liście do rodziców i nauczycieli?

16. Włodarze innych duzych miast zaradzili tej trudnej sytuacji w swoich środowiskach,
wychodząc naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców bez dyskryminowania kogokolwiek
pod względem miejsca zamieszkania (KonstfiucjaRzeczypospolitej Polskiej afi.32, ust. 2 -
Nikt nie może być dyskryminowany w zyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z j akiej kolw tek pr zy czyny .)

Wytażamy nadzieję, że zechcę Pan sprostować swoją wcześniejszą wypowi edź i zapewnić, że
dla żadnego dziecka (a nie: żadnego zielonogórskiego dziecka) - absolwenta szkoĘ
podstawowej i gimnazjum nie zabraknie miejsca w zielonogórskich szkołach. Prosimy
nie odwracać się od naszych dzieci.

Wierzymy także, że uzyskanie od Pana Prezydenta rzeczowych informacji rozwieje poczucie
strachu i niepewności wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, Tylko takie postępowanie wytrąci
argumenty z rąk tym, którzy chcą na nas - ofiarach niefortunnych decyzji w systemie
edukacji - zbtlać j akikolwiek kapitał.

Z poważaniem
Mieszkańcy gminy Świdnica

W załączeniu:

- podpisy mieszkańców gminy Świdnica
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Do wiadomości:

- Minister Edukacji Narodowej

- Lubuski Kurator Oświaty

- Wojewoda Lubuski

- Starosta Powiatu Zielonogórskiego

- Marszałek Wojewódźwa Lubuskiego

- Rada Miasta Zięlona Góra

- Rzecznik Praw f)ziecka

- Dyrektor Departamenfu Edukacji i §praw Społecznych

- Naczelnik W}dziafu Oświaty i Spraw Społecznych

- Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w Zielonej Górze

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze

- Zrzęsz:ęnię Gmin Wojewódtvla Lubuskiego

- Wójt Gminy Swidnica

- Rada Gminy Świdnica

- Biuraposelskie w ZieloĘ Górzę

- Gazęta Lubuska

- TVP oddział lubuski

- T'\rN24

- Polsat

- Rozgłośnie radiowe : Zach6d, Index, Zięlana G óra, Zet, RMF FM


