
 

      LIST OTWARTY 

 

Rada Rodziców  
działająca przy 
Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2  
im. Jerzego Michejdy  
w Ustroniu 
 

       Szanowny Panie Burmistrzu 
       Szanowni Radni Miasta Ustroń 

   Szanowni członkowie Komisji  
Oświaty, Kultury i Sportu 
Szanowni Mieszkańcy Ustronia 
 

Jako Rada Rodziców, z niepokojem i zdziwieniem przyjęliśmy informację                            
o planowanym przez władze miasta połączeniu ustrońskich przedszkoli i szkół,               
co faktycznie przesądza o ich pełnej bądź częściowej likwidacji.  

Jako Rada Rodziców, a więc gremium wspierające szkołę, nie mamy na mocy 
żadnej z ustaw zdolności do czynności prawnej, a tym samym skierowania 
skutecznej petycji do władz miasta w imieniu naszych członków. 

Jednakże jako mieszkańcy, rodzice uczniów, przedszkolaków mamy prawo wyrażać 
swoje opinie i prezentować je w przypadku bardzo wrażliwych społecznie tematów, 
gdzie decyzje ich dotyczące będą długotrwałe w skutkach i często nieodwracalne. 
Taką sytuację mamy obecnie.     

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni Miasta: 

Jako reprezentanci rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu  
w trosce o ich dobro i dobro szkoły mówimy planom połączenia:  

STANOWCZE NIE !!! 

 

Chcemy, aby nasz głos był szeroko odebrany w  mieście i żeby był dla Państwa                   
nieformalną petycją. W ostatnim czasie rodzice uczniów naszej szkoły, za 
uprzejmością jej dyrekcji, uczestniczyli on-line w spotkaniu poświęconemu temu 
zagadnieniu. My rodzice, próbowaliśmy doszukać się jakichś korzyści. Niestety się ich 
nie doszukaliśmy. Zamiast pewnych przyszłych korzyści pojawiły się tylko wątpliwe 
przypuszczenia na ich temat.  

W wyniku planowanego połączenia przedszkoli ze szkołami (czytaj: likwidacją 
przedszkoli) nie będzie korzyści ekonomicznych, społecznych, wizerunkowych, 
majątkowych czy związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, poprawą procesu 
edukacyjnego uczniów czy wychowanków przedszkoli. Nie będzie żadnych korzyści 
dla mieszkańców Ustronia. Nikt nie potrafi ich wskazać. 



Jest za to obecnie mnóstwo uzasadnionych obaw i prawdopodobieństwo 
pokrzywdzenia wielu osób. Pokrzywdzenia osób obecnie pracujących, piastujących 
swoje stanowiska, pokrzywdzenia naszych dzieci poprzez stworzenie im  
zdecydowanie gorszych warunków nauki. Jesteśmy przekonani, iż w wyniku 
planowanych zmian pojawi się znaczące utrudnienie dla rodziców i poszczególnych 
dyrekcji w procesie komunikacji, nastąpi zerwanie z piękną tradycją, nastąpi 
zmarnowanie potencjału pracujących specjalistów i nieposzanowanie wieloletnich 
starań o stworzenie dobrze funkcjonujących jednostek edukacyjnych w mieście. Ilość 
wad tego planowanego rozwiązania jest tak duża, że moglibyśmy nim obdzielić                      
(czytaj: najprawdopodobniej popsuć) organizację oświaty nie tylko w placówkach, 
których to ma dotyczyć – ale w całym naszym mieście. Nieład, niezdrowa konkurencja, 
niesamodzielność jednostek, konflikt interesów, niezadowolenie, tłok, dyskomfort, 
anonimowość, zwiększenie zagrożeń – to nie jest kierunek, do którego warto zmierzać, 
szczególnie w edukacji dzieci i młodzieży. 

Wybieramy to co lepsze, wybieramy: porządek, spokój, dbałość o tradycję, 
poszanowanie miejsc pracy, dobrą komunikację, jakość i solidność w całym procesie 
edukacji naszych dzieci, wybieramy zadowolenie dzieci, rodziców, pedagogów, 
mieszkańców, kierownictwa placówek, wybieramy „dobrze zorganizowaną edukację w 
mieście”. Wybieramy kierunek działań polegający na ciągłym unowocześnianiu i 
rozwoju szkół i przedszkoli, wykorzystywaniu ich potencjału, wykorzystywaniu szans a 
nie na ich likwidacji - co można najłatwiej uczynić.       

Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni,  
Zwracamy się do Państwa jako do wybranych przedstawicieli ustrońskiej społeczności 
z apelem o podejmowanie działań zgodnie z oczekiwaniami lokalnego społeczeństwa. 
Prosimy, abyście Państwo byli świadomi, iż ewentualne (na tę chwilę mało 
prawdopodobne, wręcz wykluczone) monetarne oszczędności to nie jeszcze korzyści. 
Ewentualne decyzje będą praktycznie nie do cofnięcia, a ich złe skutki nie do naprawy. 
Gmina to nie korporacja, Ustroń to nie spółka notowana na giełdzie, dzieci i ich rodzice 
to nie wiersze w programie liczącym wysokość podatku od nieruchomości. Ustroń to 
piękne miasto z zadowolonymi i dumnymi z tego faktu mieszkańcami, a także z władzą, 
która tym mieszkańcom ma służyć realizując powierzone zadania, w tym ustawowo             
w zakresie rozwoju i utrzymania oświaty. 
Prosimy Państwa o przyjęcie tego listu otwartego jako wyraz naszej troski o lepszy 
Ustroń i jako głos rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Prosimy 
rozważyć możliwość przeprowadzenia referendum w tej sprawie – co wydaje nam się 
– iż jeszcze bardziej przybliży Państwu głos mieszkańców. 

Szanowni Wszyscy mieszkańcy Ustronia,  
kończąc ten list apelujemy do Was wszystkich -  dołóżcie wszelkich starań, aby Wasz 
głos w tej sprawie wybrzmiał jak najmocniej. To nasza wspólna sprawa. 

        

Z poważaniem, 
Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu  
 


