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Szanowny Pan  Aleksander Palczewski 

Małopolski Kurator Oświaty 

 

 

My, pracownicy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, wyrażamy stanowczy protest 

przeciw planowanemu przez władze gminy Wieliczka utworzeniu z trzech istniejących 

placówek: Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich,  Samorządowej Szkoły 

Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich oraz Gimnazjum w 

Koźmicach Wielkich zespołu przedszkolno-szkolno-gimnazjalnego.  

Propozycja władz gminy jest według nas nieuzasadniona. 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej jest odmienne od kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów i łączenie tych placówek nie sprzyja realizacji podstaw programowych. Każda z 

wymienionych placówek znajduje się na innym etapie kształcenia, nie są one spójne 

programowo i w myśl reformy oświatowej obowiązującej od 2009 roku, według nas, brakuje 

argumentów przemawiających za ich łączeniem. Do naszej szkoły dowożona jest młodzież z 

12 miejscowości, zatem łączenie tego typu placówki z jeszcze innymi o jakże odrębnej 

specyfice jest rozwiązaniem nietrafionym. Ponadto placówki te nie mieszczą się w jednym 

budynku, mają odrębne infrastruktury.  

Władze gminy nie przedstawiły nam żadnych konkretnych powodów swojej decyzji i 

jasnych kryteriów wytypowania naszej placówki do połączenia w zespół z innymi.  

Na pewno nie przemawiają za tą decyzją względy finansowe, gdyż wszystkie te 

placówki należą do najmniej dotowanych przez gminę, a szkoła podstawowa jest jedyną z 32 

placówek, do której gmina nie dopłaca, ponieważ subwencja jest wyższa od kosztów 

utrzymania. Przedszkole jako jedyne w gminie wypracowuje subwencje . Jest wiele innych 

małych placówek w gminie na tym samym poziomie edukacyjnym, które można połączyć w 

zespoły: są w nich klasy mniej niż 10-osobowe, a dopłata gminy znacznie przekracza 30% ich 

finansowania. Nasza szkoła jest największym wiejskim gimnazjum w gminie Wieliczka. 

Również szkoła podstawowa i przedszkole należą do dużych placówek.  

Aby wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży ze środowisk wiejskich, od kilku lat 

pozyskujemy środki zewnętrzne, realizując różne projekty, w tym 5 unijnych i 2 inne. Dzięki 

temu nasze gimnazjum w ostatnim czasie wzbogaciło się o wiele nowoczesnych środków 

dydaktycznych, co niewątpliwie odciąża budżet gminy. Funkcjonująca Spółdzielnia 

Uczniowska wypracowała w ostatnich latach zysk w wysokości ponad 100 tys. złotych. 

Większość tych środków przeznaczona została na zakup wyposażenia szkoły (meble, rolety, 

projektory, rzutniki, księgozbiór biblioteczny i in.). Gimnazjum pozyskuje środki także z 

wielu innych źródeł. 



Uważamy, że nasze placówki powinny być brane pod uwagę w procesie reorganizacji 

szkół gminy Wieliczka jako ostatnie. 

Mając na względzie dobro uczniów, liczymy na obiektywną decyzję Pana Kuratora, 

która ostatecznie zablokuje tworzenie zespołu tam, gdzie jest to najmniej zasadne.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

pracownicy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 

Rada Miejska w Wieliczce 

 


