Dwie szkoły
zamiast trzech
Wszystko wskazuje na to, że gliwickie szkolnictwo specjalne czekają duże zmiany. Władze miasta przygotowały projekt, zgodnie z
którym, z funkcjonujących obecnie trzech
placówek, miałyby powstać dwie. Jedna dla
dzieci od początku edukacji do 15 roku życia, druga od 12 lat do zakończenia nauki.
Dyskusja nad gliwickim szkolnictwem specjalnym zaczęła się
od ewakuacji uczniów ZSOS nr
6 z budynku przy ul. Ziemowita i
przeniesieniu ich do szkoły przy
ul. Gierymskiego. Sytuacja ta
wywołała dyskusję wśród rodziców, nauczycieli i władz miasta.
Zarówno rodzice jak i nauczyciele nie mogli pogodzić się z
warunkami, w jakich znalazły
się ich dzieci po przeprowadzce – brak sal, brak miejsca na
pomoce dydaktyczne, nauka na
stołówce.

Z jednej strony
zmniejszyłaby się
liczba szkół, z drugiej
przybędą nowe oddziały.
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Sprzeciw rodziców budzi m.in.
to, że w każdym z budynków
będzie za dużo dzieci, to, że w
jednej placówce ma znaleźć się
przedszkole i gimnazjum, w którym często uczą się jeszcze dzieci powyżej 20 roku życia.

Na tak szybką likwidację liceów nie chcą
zgodzić się rodzice
dzieci uczęszczających do szkoły przy
ul. Dolnej Wsi, które
miały w tym roku
rozpocząć tam naukę.

Z trzech funkcjonujących obecnie szkół miałyby powstać dwie.
- W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Teraz zmiany dotyczyć będą nie
tylko dzieci ze szkoły nr 6, ale
również dzieci z pozostałych

tować po bardzo szerokich konsultacjach ze specjalistami, po
wysłuchaniu opinii wszystkich
stron, po przeanalizowaniu, i po
zastanowieniu się jak to będzie
wszystko wyglądać. Na wiele
rzeczy jednak na pewno się nie
zgodzimy - kategorycznie zaznacza Lewandowski.

Obydwa wspomniane licea miałyby od września ulec likwidacji,
wtedy to zmieniają się przepisy
o systemie oświaty, które przewidują wygaszanie tego typu
szkół średnich. Gminy mają na
to czas do 2015 roku. W Gliwicach miałoby się tak stać już w
przyszłym roku szkolnym. Likwidacji ulegnie również jedna ze
szkół zawodowych.

- Analizując system szkolnictwa
specjalnego w Gliwicach, dochodzimy do wniosku, że brakuje
nam kilku elementów, które
trzeba będzie uzupełnić, są to
wczesne wspomaganie, przedszkole i ośrodek rewalidacyjno
- wychowawczy - tłumaczy Krystian Tomala.

Rozwiązania trudnego problemu
podjął się wiceprezydent Krystian Tomala i stworzył kompleksowy projekt reorganizacji
szkolnictwa specjalnego.
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W budynku przy ul. Gierymskiego
muszą pomieścić się dzieci z dwch szkół...

przy ul. Gierymskiego, miałyby
się znaleźć przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
i wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka - tłumaczy Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic. - W drugim, Zespole Szkół
Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi:
gimnazjum, zasadnicza szkoła
zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące
oraz liceum profilowane.

dwóch placówek funkcjonujących w mieście.
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rym uczyły się będąc w szkole
podstawowej. Za kilka lat naszego gimnazjum w ogóle więc by
nie było - mówi Lewandowski.

Rodzice z ZSOS nr 6 boją się
również o przyszłość swojego
gimnazjum: - Nie podoba nam
się koncepcja rozbicia naszego zespołu i stworzenia dwóch
gimnazjów. Jeśli w szkole przy
ul. Dolnej Wsi będzie tylko gimnazjum, bez podstawówki, to logiczne jest, że rodzice będą posyłać dzieci do gimnazjum przy
ul. Gierymskiego, będą bowiem
chcieli, żeby ich dzieci uczyły się
w tym samym budynku, w któ-

Jak podkreśla Jarosław Lewandowski, przewodniczący Rady
Rodziców z ZSS nr 6, pomysł
reorganizacji nie jest do końca
zły, znajdują się w nim jednak
zapisy, które są nie do przyjęcia.
- Koncepcję można by zaakcep-

Wiceprezydent
Krystian Tomala
.

Pierwszy z trzech
etapów reorganizacji
szkolnictwa specjalnego, zakłada
likwidację niektórych
placówek. Drugi
etap, miałby na celu
powołanie nowych
szkół, trzeci zakłada
likwidację wygaszanych (na mocy znowelizowanej ustawy
oświatowej) liceów.
Całość reorganizacji
miałaby zakończyć
się w 2013 roku. Na
wydatki związane z
potrzebami szkolnictwa specjalnego zarezerwowano 600.000
zł. Obecnie kształceniem specjalnym
w Gliwicach objętych
jest 495 uczniów.
Poza Gliwicami
mieszka 82 z nich.
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Nad projektem debatują również
radni, zasięgają opinii ekspertów i rodziców. Od ich decyzji
zależy bowiem czy plan reorganizacji szkół specjalnych wejdzie
w życie w tym kształcie czy też
nie. Głosowanie odbędzie się na
najbliższej sesji.

Katarzyna Klimek
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Szafa przesuwna
SZP150-HB/CA

980,Sofa 3-osob. „KARMEN”
TKAN3-W4,TKAN5L-W7,TKAN5P-W7

856,39,-

SofaTKAN2-W4,TKAN5L-W7,TKAN5P-W7
2-osob. „KARMEN”

740,46,-

Zestaw „GRZEŚ”

1327,-

kolor:wanilia/orzech

www.bodzio.pl
Zapraszamy

10 lub 20 rat
0% kosztów

Gliwice ul. Pszczyńska 117 (obok stacji Shell), tel. (32) 230-63-05
Zabrze ul. Nawrata 14 (boczna ul. Piłsudskiego), tel. (32) 376-32-51
Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza (obok M1), tel. (32) 375-00-21
3-dniowy termin realizacji zamówień
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