11. marca 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, mającej rozwiązad spór
pomiędzy Ratuszem a Rodzicami w sprawie zasadności tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych
(ZSP). W skład grupy weszli: p. Burmistrz, sześcioro radnych miasta Ustroo, p. radca prawny, pani
z Centrum Usług Wspólnych (CUW), dyrektorzy Przedszkola nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 6,
a także my, Rodzice Ustrooskich Dzieci. Spotkanie trwało ok. 2,5 godziny.
Pan Burmistrz, będący przez większośd czasu przy głosie, przekonywał, że stworzenie ZSP to
recepta na pozyskanie oszczędności w trudnych czasach, przy stale wzrastających wydatkach na
oświatę, a ich brak będzie równoznaczny z likwidacją niektórych placówek oświatowych w nieodległej
perspektywie czasowej (chociaż wiemy, że kuratorium oświaty najczęściej nie wyraża na to zgody).
Zadeklarował także, przy poparciu niektórych radnych, że przenoszenie, w ramach ZSP, starszych
grup przedszkolnych do szkół jest świetnym pomysłem.
Pani dyrektor Jolanta Heller wyjaśniała szczegóły pracy dyrektora przedszkola w kontekście
jej niezbędnej, codziennej obecności w placówce, zaś w opozycji do takiego stanowiska p. dyr. Roman
Langhammer udowadniał, że dyrektor, podobnie jak menedżer w prywatnej firmie, wystarczy, że
umie zarządzid grupą kompetentnych pracowników i to rekompensuje czasowe braki jego obecności.
My wskazywaliśmy potencjalne zagrożenia związane z tworzeniem ZSP, zauważając
doświadczenia innych takich placówek w Polsce, gdzie często założenia teoretyczne nie sprawdzały
się w praktyce i w efekcie nie uzyskiwano spodziewanych korzyści. Sugerowaliśmy oparcie się na
twardych danych, aby nie popełniad cudzych błędów i wypracowad model dopasowany do specyfiki
naszego miasta.
W tym celu wystosowaliśmy wniosek o udostępnienie informacji finansowych
i organizacyjnych, a także innych opracowao i wyliczeo, którymi dysponuje Ratusz, a z którymi wciąż
nie zaznajomili się Rodzice. Warto dodad, że pierwsze, fragmentaryczne dane, które otrzymaliśmy
drogą oficjalną, spłynęły do nas dopiero w ostatni poniedziałek.
W międzyczasie na stronie Urzędu Miasta został opublikowany plan sesji marcowej, w którym został
umieszczony punkt glosowania nad Uchwałami dotyczącymi Tworzenia Zespołów Szkolno –
Przedszkolnych. My jako Rodzice czujemy się zdezorientowani całą sytuacją. Pierwsze spotkanie
grupy roboczej miało byd spotkaniem organizacyjnym, drugie bardziej merytoryczne po uzyskaniu
konkretnych danych.
Po opublikowaniu planu sesji dostaliśmy również zaproszenie na drugie spotkanie grupy roboczej na
dzieo 23.03.2021r. na godzinę 17:00 w formie online. Na ten moment (21.03.2021) jednak nie
otrzymaliśmy żadnych z wnioskowanych dokumentów i danych. Jesteśmy zaniepokojeni takim
rozwojem sytuacji, ponieważ grupa miał byd ciałem opiniotwórczym dla Radnych a tutaj wydaje się
jakoby jej utworzenie było tylko działaniem nas uspokajającym.
Czekamy na dalszy rozwój sytuacji, w międzyczasie wystosowaliśmy również list do Radnych Miasta
Ustroo, gdzie zebraliśmy w skrócie nasze obawy i wątpliwości.

