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Szanowna Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,
W związku z planowaną reformą systemu edukacji pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudną
sytuację Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku. Do mojego biura poselskiego
trafiło pismo, w którym Dyrekcja i Grono Pedagogiczne tej placówki wyrażają zaniepokojenie przyszłością
nauczycieli i pracowników szkoły. Przeworskie gimnazjum to jedyna ponadpodstawowa szkoła kształcąca
dzieci i młodzież w tym 15 – tysięcznym mieście. W Przeworsku funkcjonują 3 szkoły podstawowe, przy
czym jedna z nich kształci uczniów stanowiących w 70 procentach społeczność wiejską – zamieszkałą w
okolicznych miejscowościach położonych poza granicami miasta. Miejsce do nauki dla młodych
mieszkańców Przeworska zabezpieczają więc w istocie tylko dwie placówki.
Obecne gimnazjum mieści się w nowym budynku oddanym do użytku w 2002r., obiekt
przystosowany jest również do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły
znajduje się kompleks rekreacyjno – sportowy: pełnowymiarowa hala sportowa, bieżnia oraz boiska.
Placówka

posiada

również

odpowiednio

wyposażone

pracownie

dydaktyczne,

bibliotekę,

salę

multimedialną, odpowiednie zaplecze gastronomiczne oraz warunki komunikacyjne ułatwiające rodzicom
bezpieczny transport dzieci do szkoły. Dzięki dogodnemu podziałowi budynku na segmenty możliwe jest
stworzenie bezpiecznych warunków dla dzieci w różnym wieku. W tym roku szkoła kształci 425 uczniów, w
tym 40 z okolicznych gmin wiejskich; zatrudnia 49 nauczycieli i 18 pracowników (administracja i obsługa –
część w niepełnym wymiarze), którzy również wspomagają wszystkie działania opiekuńczo –
wychowawcze. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że szkoła stanowi doskonale przygotowany do pracy
zespół o czym świadczą odnoszone przez uczniów sukcesy, wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia
naukowe, sportowe, artystyczne, wreszcie wskaźnik EWD, według którego gimnazjum od lat osiąga poziom
„Szkoły Sukcesu” ze wszystkich przedmiotów. Jako jedyna szkoła w mieście, prowadzi dla uczniów
konsultacje z wszystkich nauczanych przedmiotów. Jak wynika z ewaluacji przeprowadzonej w 2011r. przez
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wojewódzkie Kuratorium Oświaty, gimnazjum zostało ocenione na poziomie wysokim i bardzo wysokim,
czyli na dwóch najwyższych poziomach w pięciostopniowej skali oceny. W ramach realizacji programów
Unii Europejskiej, placówka jako wzorcowa, gościła przedstawicieli władz oświatowych z Polski, Austrii,
Niemiec, Hiszpanii, Francji, Turcji, Słowenii, Grecji, Cypru, Rumunii – to nie jedyne takie wydarzenie o
zasięgu międzynarodowym w dorobku szkoły. Od wielu lat realizuje indywidualne programy nauki dla
uczniów zdolnych. Każdego roku przystępuje do nich grupa ponad 20 uczniów. W roku szkolnym 2012/13
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyznał szkole tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Jej znakiem
rozpoznawczym jest działalność kulturalno - oświatowa w mieście oraz wychowywanie młodzieży w duchu
patriotyzmu; placówkę odwiedzają wybitni goście – m.in. przedstawiciele świata nauki, a uczniowie
włączają się w lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne, co stanowi istotny element procesu
wychowawczego w szkole, szczególnie w dobie problemów wychowawczych z jakimi często borykają się
współczesne placówki edukacyjne.
Pani Minister, większość grona pedagogicznego stanowią nauczyciele, którzy przed reformą z 1999r.
pracowali w szkole podstawowej, znają więc specyfikę pracy z dziećmi w każdym wieku; są przygotowani
do wzięcia udziału w procesie przekształcania, zgodnie z założeniami wdrażanej reformy systemu edukacji.
Dlatego też za moim pośrednictwem zwracają się do Pani Minister z prośbą o pomoc w uzyskaniu zgody na
przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową; władze szkoły przygotowały już projekt w
tym zakresie, z którym chciałyby zapoznać Panią Minister. Przekształcenie pozwoli na zachowanie jej
dorobku, tradycji, dobrych, wypracowanych przez 17 lat metod pracy z uczniami, oraz współpracy z
rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową rozwiąże ponadto problem dwuzmianowości
w

istniejących

w

Przeworsku
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podstawowych.
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szkoły

położony

jest

w bezpośrednim sąsiedztwie nowych, rozwijających się osiedli mieszkalnych; prognoza demograficzna
miasta wskazuje, że liczba uczniów będzie systematycznie wzrastać. Niestety, jak wynika z zebranych przeze
mnie informacji, w środowisku lokalnym planowana jest likwidacja szkoły i utworzenie w jej budynku filii
oddalonej o ok. kilometr szkoły podstawowej, co w konsekwencji może się wiązać z utratą pracy przez
nauczycieli gimnazjum.
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W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniami:
1. Czy Ministerstwu znana jest sytuacja jedynego Gimnazjum w Przeworsku?
2. Czy Ministerstwo zechce rozważyć przychylenie się do apelu władz i grona pedagogicznego
szkoły, tak, aby, wypracowane przez nauczycieli wysokie standardy nauczania i wychowania
znalazły miejsce w nowym systemie edukacji?

Z wyrazami szacunku,
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