CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Priorytety - szkoła może poczekać?
Małgorzata Kaptur: 10.12.2013 r.
Dobro najmłodszych czy świetlica wiejska? Kiedy brakuje pieniędzy, ważne są priorytety. Dla nas
ważniejsza jest rozbudowa szkoły, dlatego wnioskujemy o zrezygnowanie z budowy świetlicy w Krośnie i
przeznaczenie pieniędzy na szkołę przy Krasickiego.
W budżecie na 2014 rok zarezerwowano 2 mln na szkołę i 750 tys. zł na świetlicę w Krośnie ul.
Tylna/Piaskowa

Przypomnijmy, że Zielony Rynek to inwestycja za 1,3 mln zł.

Ogłoszony został przetarg na budowę nowego budynku lekcyjnego, który będzie wygladał tak:

rzut parteru

rzut piętra

Szkoła Podstawowa w Krośnie przy ulicy Krasickiego obsługuje rejon gminy, który rozwija się najbardziej
dynamicznie. W samym tylko Krośnie jest obecnie zameldowanych 2 326 osób.(w 2000 r. było tylko - 1
245, w 2010 r. 1 760 mieszkańców).
Gmina w tym rejonie sprzedaje wiele działek pod budownictwo deweloperskie.
Szkoła Podstawowa w Krosnie ma obecnie 19 oddziałów i zaledwie 9 sal lekcyjnych.
Dzieci zaczynają naukę o 7.45 i kończą o 16.20. Gdyby nie wcześniejsze rozpoczynanie lekcji i nie
skrócone do 5 minut przerwy nauka kończyłaby się o 17.10.
Gdyby nie to, ze jedna klasa uczy się w przedszkolu w Krośnie i to że pokój nauczycielski został
zamieniony na salę lekcyjną, zajęcia trwałyby zdecydowanie dłużej.

Wszystkie dzieci, również te sześcioletnie i pięcioletnie chodzą do szkoły 2 razy na rano i 3 po południu,
lub odwrotnie 3 razy na rano i dwa po południu.

Nauczyciele i rodzice wiedzą, ze dziecko, zwłaszcza to małe jest po południu zmęczone, trudniej mu sie
skoncentrować. Efektywność nauki w takim systemie jest mniejsza niż w sytuacji, kiedy maluch
codziennie zaczyna zajęcia o stałej porze rano i kończy w południe.

Aby zilustrować różnicę w warunkach nauki zestawiłam plany lekcyjne w trzech największych szkołach w
klasach 0-III.

W SP nr 1 i nr 2 wszystkie klasy najmłodsze mają swoją salę i ponad 90% zajęć jest w paśmie
przedpołudniowym. W szkole przy ul. Krasickiego zjęć popołudniowych jest tyle samo co przed południem.

W tej sytuacji nie powinno być ważniejszej sprawy niż niezwłoczna poprawa warunków nauczania w
Szkole Podstawowej w Krośnie.
Wielokrotnie pisaliśmy o Szkole w Krośnie. Przeniesienie jej do Mosiny to nie tylko narażenie gminy na

utratę wyższej subwencji, lecz również pozbawienie środowiska miejsca, które służyłoby innym celom.

Świetlica szkolna w placówce pracującej w sytemie jednozmianowym jest w stanie spełnić również rolę
świetlicy srodowiskowej.

Niestety Krosno - obecnie największa wieś w gminie nie ma szkoły na swoim terenie.
Świetlica zapewne społeczności tej wsi jest potrzebna, jednak kolejność realizacji tych inwestycji nie
powinna budzić kontrowersji.
Najpierw dobro dzieci!
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