Wieprz, 8.01.2008r.

OPINIA NR 1/2008
Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Wieprzu
z dnia 8 stycznia 2008r.
DOTYCZY: Opinii w sprawie powołania Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej im.
Jana Klicha i Gimnazjum Publicznego w Wieprzu – w związku z pismem GZO4313/2/2008r.
Podstawa prawna:
 Art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),
 Statut Gimnazjum Publicznego w Wieprzu §14 pkt1.

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje:
§1
Utworzenie na terenie sołectwa Wieprz Zespołu Szkół, w którego skład wejdzie Szkoła
Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu oraz Gimnazjum Publiczne nr2 w Wieprzu.
§2
Co do zasadności tej opinii, Rada Pedagogiczna jednomyślnie uznała, że powstanie
Zespołu Szkół w Wieprzu znacznie przyczyni się do:
1. wprowadzenia jednolitego systemu zapewniania dobrej jakości bezpieczeństwa tak
w szkole jak i poza nią - zdecydowanie ujednolicona zostanie kwestia związana
z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie całego budynku
szkoły

(jeden

plan

ewakuacyjny,

jednolite

procedury

postępowania

w razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa, inne);
2. obalenia sztucznego stereotypu podziału „my-oni” – przecież „wszystkie dzieci są
nasze”, ci sami rodzice mają dzieci tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum;
3. zapewnienia wysokiej jakości zarządzania budynkiem, w którym przecież mieszczą
się dwie szkoły (ustanowienie jednego trwałego zarządu – nie zaś sztucznych
dwóch lub jak do tej pory - żadnego). W tym zakresie powołanie jednego dyrektora
Zespołu Szkół, który poza przypisanymi mu w prawie oświatowym zadaniami przede wszystkim będzie sprawnym menedżerem i godnie będzie reprezentował
Zespół Szkół na zewnątrz; Wicedyrektor jeden lub najlepiej dwóch (np. do spraw
SP oraz GIM) – będą ściśle współpracować z naczelnym realizując inne ważne
zadania zapewniające wyższą jakość edukacji, bezpieczeństwa i wychowania tak
na terenie Zespołu Szkół jak i w ramach posiadanych kompetencji - poza nim;

4. obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem „dwóch odrębnych organizmów”
/np. usługi pocztowe, monitoring tradycyjny i wizyjny, opłaty za internet, telefony
stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, inne „dublowane” usługi;
5. pełnej integracji obu gron pedagogicznych. Nauczyciele będą zatrudnieni
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami – jak dotychczas – tu nie będzie żadnej
rewolucji, natomiast oba grona będą miały wiele okazji by dzielić się wiedzą
i doświadczeniem a zwłaszcza RAZEM rozwiązywać wszystkie problemy
o

charakterze

wychowawczym,

które

do

tej

pory

rozwiązywano

osobno

niejednokrotnie ze szkodą dla samych uczniów, ich rodziców i w końcu szkoły;
6. uzupełniania brakujących godzin do pełnego etatu, pozwoli na lepsze niż do tej pory
ustalanie zastępstw za chorych nauczycieli, ponadto pozwoli wspólnie pracować
nad planowaniem a potem realizacją zadań oraz przedsięwzięć, wynikających
z realizacji programów szkolnych – w tym głównie programu wychowania, programu
profilaktyki;
7. korzystania ze wspólnej bazy dydaktycznej, materialnej – w tym opracowanie
jednolitego dla klas 1-3, 4-6 oraz gimnazjum podziału godzin z uwzględnieniem
(dostępnych sal lekcyjnych, pracowni specjalistycznych (językowe, informatyczne,
inne oraz sprawne (centralne) zarządzanie salą sportową, która ma służyć nie tylko
obu podmiotom funkcjonującym w Zespole Szkół (SP+GIM) lecz szeroko
rozumianemu środowisku sołectwa Wieprz, innym mieszkańcom z terenu naszej
gminy oraz pozostałym podmiotom (nawet z poza gminy), które zgodnie
z przyjętymi w tym zakresie uregulowaniami finansowo – prawnymi - będą mogły
wykupywać czas na sali;
8. łatwiejszego niż do tej pory kontaktu rodzica (opiekuna prawnego) ze szkołą (poza
nielicznymi

wyjątkami

-

wspólne

szkolenia

(pedagogizacje)

dla

rodziców,

wywiadówki – zebrania ogólne, rada rodziców od tej pory będzie jedna a poprzez to
silniej i lepiej będzie działała dla szeroko rozumianego środowiska szkoły;
9. zwiększenia mobilności wśród nauczycieli podejmujących rozmaite działania nie
tylko na rzecz szkoły ale też na rzecz środowiska lokalnego i ponadlokalnego;
10. wspomagania się obu podmiotów w realizacji projektów związanych z organizacją
międzynarodowych wymian uczniów i nauczycieli zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie prawem – jednym słowem – zdecydowane zwiększenie wachlarza
inicjatyw związanych z szeroko rozumianą współpracą Zespołu Szkół w Wieprzu ze
szkołami lub innymi partnerami z zagranicy;
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

