
Koźmice Wielkie, dnia 7 lutego 2012 r. 

 

 

 

 

                                                                         Szanowny Pan 

                                                                         Aleksander Palczewski 

                                                                         Małopolski  Kurator  Oświaty 

 

 

 

     

   Szanowny Panie Kuratorze, 

 

         Rada Pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi Przedszkola 

Samorządowego w Koźmicach Wielkich pragniemy wyrazić ogromne 

zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec planowanego przez Gminę 

Wieliczka utworzenia zespołu placówek oświatowych łącząc trzy odrębne 

placówki, tj. Przedszkole Samorządowe, Szkołę Podstawową im. Obrońców 

Westerplatte oraz Gimnazjum w Koźmicach Wielkich. 

 Nasz niepokój budzi brak konkretnej zasadności takiej decyzji. Argument 

mówiący o oszczędnościach jakie miałby przynieść planowany zespół w naszym 

odczuciu nie jest zasadny. 

 Koźmickie Przedszkole   generuje najniższe roczne koszty finansowe 

wśród wszystkich placówek trzyoddziałowych prowadzonych przez Gminę 

Wieliczka i jako jedyne   wypracowuje subwencję oświatową. 

  Mocno angażujemy się w uzyskiwanie funduszy pozabudżetowych 

wynikiem czego jest m. in. modernizacja ogródka przedszkolnego i doposażenie 

go w nowy sprzęt. Pozwoliło nam to w pełni realizować założenia koncepcji 

pracy, która zakłada dbałość o kształtowanie postaw prozdrowotnych                   

i proekologicznych przy jednoczesnej dbałości o kultywowanie tradycji 

rodzinnych, lokalnych , patriotycznych.   

 Działania nasze znalazły uznanie nie tylko w środowisku lokalnym, ale 

również w oczach Małopolskiego Kuratora Oświaty, który w piśmie z dnia       

15 czerwca 2009 roku wyraził swoją radość i uznanie za budowanie 

pozytywnego klimatu wokół upowszechniania wychowania przedszkolnego i 

złożył podziękowania za zorganizowanie gminnej olimpiady sportowej i wkład 

pracy w rozwijanie u dzieci zainteresowania pięknem i bogactwem naszego 

kraju, kształtowania tożsamości narodowej i miłości Ojczyzny, w tym 

przeprowadzenie I etapu Przeglądu Małych Form Scenicznych „Kto ty Jesteś? – 

Polak Mały”.                                 



 Z kolei ks. kardynał Stanisław Dziwisz, który zaprosił nasze Przedszkole 

na Franciszkańską 3, 26 maja 2008 roku powiedział do zgromadzonych tam 

dzieci, pracowników i rodziców: „To co robicie jest dobre, tak róbcie”. 

 To, co wyróżnia naszą placówkę, to specyficzny – rodzinny klimat, jaki 

budowaliśmy od wielu lat, kształtowanie osobowości małego człowieka 

wrażliwej na potrzeby innych ( akcje charytatywne: dla powodzian, ofiar 

trzęsienia ziemi na Haiti, WOŚP i inne),  zaangażowanie wszystkich 

pracowników przedszkola w realizację koncepcji pracy, liczne sukcesy naszych 

wychowanków w różnych konkursach o szerokim zasięgu, podejmowanie 

nowatorskich form pedagogizacji rodziców. 

    Nasze Przedszkole od wielu lat jest doceniane przez środowisko lokalne, 

czego dowodem jest ogromne zainteresowanie naszą placówką podczas  

corocznej rekrutacji. To właśnie do nas często zgłaszają się rodzice dzieci           

z licznymi problemami rozwojowymi i to u nas znajdują wsparcie i konkretną 

pomoc.  

 Mając na uwadze dobro małego dziecka, pragniemy zwrócić Pana uwagę 

na zagrożenia płynące z ciągłych zmian w edukacji, które to jak pokazuje życie  

wpływają bardzo niekorzystnie na jego rozwój. 

 Uważamy, że tylko stabilizacja tego, co dobre gwarantuje wysoką jakość 

podejmowanych działań edukacyjnych, na czym zależy zapewne nam 

wszystkim. 

 

                                                                                    

 

                                                                                         Z wyrazami szacunku, 

 

Rada Pedagogiczna i pracownicy administracji i obsługi P. S. w Koźmicach 

Wielkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, 

Rada Miejska w Wieliczce           

                                                                                   


